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                                    П О К А Н А 
Купа „ Тетевен 2021”08 и 09 май 2021г.  

 
                     ОРГАНИЗАТОР: СКО „ ВеженТетевен“ 

                                                СТД „Вежен“ гр.Тетевен 
                         Българска Федерация по ориентиране 

 
Съдийски състав: 
Главен ръководител – Стефан Стефанов – Председател СКО „Вежен Тетевен“ 
Главен съдия – Младен Маринов                                                             
Технически ръководител  –Константин Василев 
Съдия на старт –Виктор Борисов 
Съдия финал –Ирина Йорданова 
Оператор SportIdent: –Лидия Николова 
Медицинско лице –Д-р Иво Лачев 
 
Време, място и програма: 
Купа „Тетевен 2021” ще се проведе на 08 и 09  май  2021 г. със състезателен 
център гр. Тетевен и с.Рибарица при следната програма: 
09 май  2021 г. /събота/  
11:00 ч – 13.00 часа  проверка на документите в състезателния център и 
техническа конференция  в района на Финала.  



13:30 ч старт средна дистанция 1-ви ден. 
20:30 ч старт на нощен градски спринт / скорелауф/ 
09.май  2021 г./неделя / 
11:00 ч. старт средна дистанция 2-ри ден. 
13:30 ч. награждаване на победителите и закриване на състезанието. 
 
Вид, клас и възрастови групи: 
Състезанията са дневни, клас Б за възрастови групи:  
М/Ж 10,12,14,16,18,21,35,45,50,60,65+ и OPEN.  
Нощен градски спринт / скорелауф/ без възрастова група М/Ж 10 
 
Право на участие: 
Всички състезатели и клубове.Стартова такса ще се събира по броя на 
заявените състезатели до 04 май 2021: 
М/Ж  10,12         –Без стартови такса 
М/Ж 14, 16, 65+     9 лева за трите старта 
М/Ж  18,21,35,45,50,60 и OPEN-15 лева за трите старта. 
Само един старт за всички групи -10лева. 
 
Заявки и документи: 
Всички състезатели и клубове могат да направят онлайн заявки чрез сайта на 
БФО-www.bgof.org, до 04 май 2021 г.  
За повече информация тел: 0885 240500 –Ст.Стефанов 
Такса за наем на чип-1лв. на ден. За загубен чип се заплаща 31/49 лв. Заявки 
получени след крайния срок ще бъдат с двойна стартова такса, а в деня на 
състезанието. 
 
Технически данни: 
Състезанията ще се проведат на териоторията на гр.Тетевен и с. Рибарица. 
Подробности и цялостна информация ще бъде предоставена в Бюлетин 1. 
 
Класиране и награди: 
Първите трима от съответните възрастови групи ще бъдат наградени с 
медали.Класирането ще се определи като сбор от времената на двете средни 
дистанции. Комплексното класиране  е сборно от двата дни / без нощния 
спринт/ и  ще се извърши по следната точкова система:  Победителят в групата 
получава толкова точки колкото участника има,Вторият с една точка по-малко и 
т.н. , като последниятвзима една точка .Пример : М12  -10 състезатели / 1-во 
място 10 т. , 2-ро място 9 т. .......10-то място 1 точка /М 18  -3 състезатели / 1-во 
място 3 т. ....3-то място 1 точка /  Първите три отбора ще бъдат наградени с 
купи . 
 
Материални условия:  
Всички разходи са за сметка на участниците.НастаняванеТуристическа спалня 
„Козница” JSM0882 966241, Хотели и къщи за гости в Тетевен и с. Рибарица. 
 
За нас ще бъде удоволствие да Ви приветстваме с „Добре дошли”в гр. 
Тетевен. Нека  заедно превърнем спортната проява в празник на 
ориентирането! 
                                                      ОЧАКВАМЕ  ВИ! 


