
 

 

             
 

КНСБ и КТ  “Подкрепа” 

при “МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК “ЕАД 

 

 
 

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ  

“СПОРТ И ЗДРАВЕ” 

 

 

НАРЕДБА 

 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  СЪСТЕЗАНИЯ ПО СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА 

КУПА “КНСБ “ , КУПА “ПОДКРЕПА” И ДП ЗА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ 

2021 ГОДИНА 

 

        І. Място и време: 

 Състезателен център – Старозагорски минерални бани, х-л “Марица-изток” 

Състезанията ще се проведат на 11.12 и 12. 12. 2021 г. При следната 

ПРОГРАМА: 

 

11.12.2021 г. (събота) –  

- 11.00 часа – Започва работата на секретариата 

- 13.00 часа – Старт на средна дистанция за купа “Подкрепа” 

 

12.12. 2021 г.(неделя)  
- от 09.30 започва работата на секретариата  

- 10.30 часа -  Старт средна дистанция за купа “КНСБ” и ДП за работници и служители 

- 13.30 часа – Награждаване на победителите за купа “Подкрепа”, купа “КНСБ” и ДП за 

работници и служители 

 

         ІІ. Организатор: 

Вариант 5 – Търговище 



 

 

ІІІ. Вид, клас, възрастови групи: 

Състезанието е дневно, средна дистанция, клас “Б”, индивидуално за възрастови групи 

М/Ж –10,12,14,16,18,21, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65,70 и мъже 75 и 80 години. 

 

ІV. Право на участие: 

Имат всички картотекирани състезатели на клубове, членове на БФО за 2021 г. и 

индивидуални състезатели. За работническото първенство имат право на участие мъже 

и жени на 21 и нагоре на трудов договор.Нямат право на участие ученици и  редовни 

студенти. 

 

             V. Заявки и документи:  

 

На сайта на БФО http://www.bgof.org чрез клубната регистрация до 08.12. 2021 г. 

включително.; за допълнителна информация тел.0887637797 - Кольо Тодоров. 

 

 

VІ . Класиране и награди: 

Индивидуално класиране до трето място – медали.Отборно класиране до трето място – 

купи.Отборното класиране ще е по точкова система.При равен брой точки приоритет 

ще е за отбора с повече състезатели. 

Класиралите се до трето място в индивидуалната надпревара за ДП за работници и 

служители ще получат медали, а отборните победители ще бъдат наградени с купи. 

Класирането за купа “КНСБ” се взема и за ДП за работници и служители. 

   

VІІ. Материални условия: 

Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Стартовата такса – М и Ж-12 , 14 

-6  лв.на старт, за двата старта 10 лв. За всички   останали  по  8 лв. на старт, за двата 

старта 15 лв. М и Ж-10 участват без стартова такса. За участници само в ДП за 

работници и служители, стартовата такса е 10 лв. 

Стартовата такса ще се събира при проверка на документите, съобразно 

подадената заявка. За заявки, получени след срока ще се събира двойна стартова такса. 

 

VІІІ. Допълнителни: 

Работническо първенство за всички работници и служители и ръководен персонал  на 

държавни, частни фирми и учреждения. При проверка на документите участниците 

трябва да представят документ удостоверяващ че работят в дадената фирма или 

предприятие и учреждение. Възрастови групи в работническото първенство са М/Ж от 

21 до 45 г и М/Ж от 45 и нагоре години. Подробности по технически данни, както и 

друга информация за проявата ще бъдат публикувани в бюлетин № 1.Състезанието ще 

ползва системата “Спорт Идент”. В заявките да се посочат номерата на личните чипове. 

Организаторите ще предоставят възможност за наем на чипове, като при наемане ще 

трябва да заплатят по 1 лев за старт. Ако нает чип бъде изгубен се заплаща според 

стойността му. 

 

ІХ. Настаняване: 

 Информация за настаняване ще бъде дадена допълнително. 

 

  

 

   

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ВИ ПОЖЕЛАВАТ ПРИЯТНИ СТАРТОВЕ! 
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