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ПОКАНА 

  

за провеждане на 
 

 
ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО 

ПО КОЛО ОРИЕНТРАНЕ  
 

за всички възрастови групи –  
в дисциплините спринт, дълга и 

щафети. 
и 

купа „Попово“ по коло 
ориентиране 

 
 

IOF World Ranking Events in 
MTBO – SPRINT & LONG 

 
 

 



 Организатор 
 

СКО „Вариант 5“ – Търговище 

Българска Федерация Ориентиране 

Област Търговище 

Община Попово 
 

 Време и място  
 

 21 до 24 Юли 2022 г. (четвъртък, петък, събота и неделя) 
 Състезателен център – село Заветно и съответните финални арени 

 

 Съдийски състав 
 

 Главен ръководител: Димитър Петков 

 Главен съдия: Диан Бонев  
 Технически ръководител: Диан Бонев 

 Времеизмерване: Милен Маринов 
 Секретар: Петранка Ангелова 

 Лекар: Д-р Христо Христов 

 

 Контролен съдия БФО: Ивайло Христов 
 Контролен съдия IOF WRE: Иван Сираков 

 

 Предварителна програма  
 

21.Юли (Четвъртък) – Купа „Попово“ 
 

 До 13:30 ч. - Проверка на документите в района на финала купа „Попово“, с. Садина 
 15:30 ч. - Техническа конференция (на финала) 

 16:00 ч. - Старт купа „Попово“ по коло ориентиране, Карта: Садина 
 
22.Юли (Петък) – ДП Спринт и IOF WRE Sprint 
 

 До 13:30 ч. - Проверка на документите в района на финала, с. Ковачевец 
 15:30 ч. - Техническа конференция (на финала) 
 16:00 ч. - Старт – ДП Спринт и World Ranking Event Sprint - Карта: Ковачевец 

   

23.Юли (Събота) – ДП Дълга и IOF WRE Long 
 

 10:00 ч. - Старт – ДП Дълга и World Ranking Event Long – Карта: с. Заветно 
 13:30 ч. - Награждаване на победителите в района на финала от двата дена. 

 

24.Юли (Неделя) – ДП Щафета 

 

 10:00 ч. - Старт – ДП Щафети – Карта: с. Заветно 
 14:00 ч. - Награждаване на победителите и закриване на състезанията 

 

 Възрастови групи 
 

Право на участие в Държавното първенство по Коло ориентиране имат всички 
състезатели картотекирани към БФО за 2022 година във следните възрастови групи: 

 

За ДП Спринт и Дълга: Мъже/Жени:12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 



За ДП Щафета: Мъже/Жени: 12, 14, 16, 18, 20, 21Е, 35, 50 

 

Купа „Попово“ е отворена за всички желаещи, включително некартотекирани 
състезатели в следните възрастови групи: Мъже и жени: 14, 18, 21Е, 50 

 
World Ranking Event Sprint & World Ranking Event Long за възрастови 

групи Мъже и Жени 21 Елит, с отделно класиране за всеки старт, до 6-то място. 
 

 Заявки и Документи 
 

 За ДП онлайн на сайта на Българска федерация ориентиране: http://www.bgof.org 
 За MTBO WRE Sprint & Long – през IOF Eventor поотделно за: SPRINT & LONG 

Молим всички МЖ21 Елит от ДП да си пуснат заявка и в IOF Eventor, без да 
заплащат допълнителни такси. 

 За купа „Попово“ – през сайта на БФО. За некартотекирани състезатели - по имейл на: 
teamcontact@variant5.org 

 Краен срок  до 14 юли 2022 / 23:59 ч 
 Срок за поименни заявки за ДП щафети до 16 часа на 21 юли 2022 – на сайта на БФО.  
 Състезателите участват на собствена отговорност! Състезател без каска няма да бъде 

допускан до старт. 
 Задължителна застраховка „Злополука“ за всички участници. 

 

 Стартови такси 
 

Всички разходи са за сметка на участващите клубове или състезатели. 
 Държавно първенство:  15 лева на старт и състезателен пост 

М/Ж 12,14,16,18 участват без стартови такси. 
 Купа „Попово“   МЖ 14 и 18 – 7 лв 

МЖ 21Е и 50 - 10 лв 
 IOF WRE Спринт и Дълга 15 Евро на старт (всички участници в МЖ21Е от ДП  

трябва само да се заявят през IOF Eventor) 
 

 Плащане 
Стартовите такси за Държавното първенство става по Банков път към сметката на 
БФО: 

Българска Федерация по Ориентиране     ЕИК 121213748  
София, ул. „Васил Левски“ №75  
IBAN: BG41 BPI 794010012446 01               BIC: BPBIBGSF 
Банка: Юробанк и Еф Джи кл. София 

 
Стартовите такси за купа „Попово“ става на място при получаване на документите 
или по Банков път към сметката на СКО „Вариант 5“ Търговище: 

 
Сдружение Вариант 5 Спортен клуб по ориентиране Търговище 
IBAN: BG57TEXI95451006287800 
BIC: TEXIBGSF 
Банка: ТЕКСИМ БАНК АД Търговище 

 

 Времеизмерване 
 

 Състезанията ще се проведат с Безконтактна система на СпортИдент.  
 Станциите ще бъдат САМО в безконтактен режим. Задължително е чипът на 

състезателите да бъде безконтактен.  
За наем на чип ще се взема такса от 2 лева на заявен състезател за ДП и 3 лева за купа 
Попово, на ден. За загубен чип ще се заплаща 120 лева. 

 

http://www.bgof.org/
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7400
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7399


 Технически данни 
 

 Техническите данни ще бъдат изнесени в Бюлетин 1 
 Забранените райони можете да видите на: ДП Коло 2022 

 

 Класиране и награди 
 

 Класирането за Държавното първенство е индивидуално за спринт и дълга дистанция и 
щафетно. Класираните до трето място от всяка група ще бъдат наградени с медали. 

 Класирането за купа „Попово“ е индивидуално, до трето място. Отборно класиране за 
купа „Попово“. 

 Класирането за IOF WRE състезанията е поотделно за Спринт и Дълга, до шесто място. 

 

 Настаняване 
 

 Ще бъде изграден палатков лагер на стадиона в с. Заветно, финална арена на 
ДП Дълга дистанция и щафета. Но ако има желаещи могат да останат и на 

палатки около язовира на село Ковчевец. 
 

 Традиционните хотели с преференциални цени за ориентирането в гр. 
Търговище са: 

 

o Терра Европа – 70лв/двойна стая на вечер 
o Мизия – 70лв/двойна стая на вечер 

o Хан Крум – 70лв/двойна стая на вечер 
o Идол – 100лв/двойна стая на вечер 

o (нов) до Казармата – 60лв/двойна стая на вечер 
 

 Повече възможности за настаняване може да намерите в интернет. 

 

ДОБРЕ ДОШЛИ! 

 

 

Заповядайте на Световното първенство за ветерани и 

младежи до 23 год и Световната купа за мъже и жени по 

коло ориентиране – от 15 до 18 септември 2022 година! 

Повече информация на www.mtbo2022.com  

 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fE771ew9JHIyugegI6Y6CJw05c7XtVgV&usp=sharing
http://www.mtbo2022.com/
http://www.mtbo2022.com/

