
 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ЛАГЕР ЗА НАЧИНАЕЩИ И МЛАДИ СЪСТЕЗАТЕЛИ 

МЖ 10, 12, 14, 16, 18 

 

ВРЕМЕ: ОТ 10.04 ДО 14.04 

МЯСТО: ГРАД БЯЛА, Област Варна  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА:  

10.04 Понеделник   - 13.00-14.00ч. пристигане, настаняване 

    - 16.30ч. Тренировка №1 

11.04 Вторник   - 09.30ч. Тренировка №2 

    - 16.30ч. Тренировка №3 

12.04 Сряда   - 09.30ч. Тренировка №4 

    - 16.30ч. Тренировка №5 

13.04 Четвъртък  - 09.30ч. Тренировка №6 

    - 16.30ч. Тренировка №7 

14.04 Петък   - 09.30ч. Тренировка №8 

    - 12.00-13.00ч. обяд и отпътуване 

 ВЕЧЕРНИ ДИСКУСИИ НА ТЕМИ С ТЕОРЕТИЧНА НАСОЧЕНОСТ; 

 АНАЛИЗИ СВЪРЗАНИ С ОРИЕНТИРАНЕТО. 

НАСТАНЯВАНЕ: Бяла виста, апартаменти https://byalavista.com , настаняване в апартаменти - спалня 

+ голям и удобен разтегателен диван разположен в трапезарията. Дивана спокойно побира 2 деца, но 2-

ма възрастни биха се чувствали дискомфортно за четиридневен престой. Апартаментите са оборудвани 

с ел. уреди, хладилник, климатик. 

ВАЖНО! Всички участници в лагера на възраст под 18 г. трябва да имат придружител (родител, 

ръководител или треньор). Организаторите няма да поемат ангажимент за деца без придружител. 

ХРАНА: Готвена храна, подготвена в индивидуални кутии за закуска, обяд и вечеря. Храната ще бъде 

доставяна на обед и вечер (+ опакованата закуска и айрян за следващия ден). Първо хранене – вечеря 

на 10.04., последно хранене – обяд на 14.04. 

https://byalavista.com/


ТРАНСПОРТ: Клубовете/състезателите организират транспорта си самостоятелно. Организаторите няма 

да поемат ангажимент за деца без транспорт. 

МАРШРУТИ: 
Всички тренировки ще бъдат с поставени контролни знаци и sportident.   

ЗАЯВКИ ЗА ТРЕНИРОВКИТЕ: 

Заявки за участие в тренировките става чрез сайта на БФО www.bgof.org, не пропускайте да заявите и 

SI чип: 

 

Разпределение на маршрутите: 

► Отворен – лесен ► подходящ за МЖ 10 и начинаещи МЖ 12  

► Отворен – къс ► подходящ за МЖ 12 и не много напреднали МЖ 14  

► Отворен – среден ► подходящ за напреднали МЖ 14 и не много напреднали МЖ 16  

► Отворен – дълъг ► подходящ за напреднали МЖ 16 и  за МЖ 18  

Технически ръководител на маршрутите – Владимир Атанасов 

Краен срок за заявки 24.03.2023  

 

ЗАЯВКИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА: 

Заявяването става с попълването на формуляр за настаняване и храна, след кликване на линка: 

https://forms.gle/AmWLrNeoQJjBbBLV6   

Попълването на формуляра да става само от ръководителя на отбора. Формулярът за заявки може 

да бъде попълнен повторно, в случай, че се налага корекция на направена заявка. За окончателен избор 

ще се счита последната изпратена версия до крайния срок за заявки за настаняване+храна , който 

също е 24.03.2023 г. 

Цена на лагера:  

 При настанени 4 човека в апартамент + храна – 160 лв. на човек (4 хранодни); 

 При настанени 3 човека в апартамент + храна – 180 лв. на човек (4 хранодни); 

 При настанени 2 човека в апартамент + храна – 230 лв. на човек (4 хранодни). 

 

РАЗНОСКИТЕ НА ТРИ ДЕЦА ОТ КЛУБ ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ХРАНА ЩЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ! 

МЖ20+: Състезателите от тези групи могат да се възползват от горепосочените условия на настаняване 

и храна. Заплащат допълнително 5 лв. за тренировка.  

Допълнителна информация за техническите данни и типа тренировка ще бъдат публикувани на по–късен 

етап.  

За контакти: Ивайло Иванов / Владимир Атанасов 
0897 408566 

scobegun@abv.bg 
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ДОБРЕ ДОШЛИ В ГР. БЯЛА 


