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ПОКАНА 
 

За участие за Купа Деветашко плато 2022 
 

                                              
 

             
        Главен съдия – Ива Таралежкова 
                Технически ръководител –Христофор Господинов 
                Контролен съдия – Станимир Стойчев 
        Съдия Старт –Виолета Пенкова  
        Съдия Финал – Милка Радева  
        Оператор Спорт Идент – Лидия Николова  
        Секретар – Светла Господинова  

 

 

 

 

 

            Време, място и програма 

Състезанието ще  се проведе на 23 и 24 май 2022г. 

 

 

 

      Програма 

   23 май – нощен спринт 

- До 19:00 часа – пристигане, проверка на документи на място на финала /с. 

Кърпачево – община Летница, информационен център на Сдружение 

Деветашко плато/ 

- 20:00 часа – старт на първите номера 

 

 

 



24 май – средна дистанция 

- До 10:00 часа – пристигане, проверка на документи на място на финала /с. 

Крушуна – община Летница 

- 11:00 часа – старт на първите номера 

- 14:00 часа – награждаване 

 

 

 

 

      Групи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       Една група OPEN 

                                       М/Ж 10 не участват в нощния спринт 
 

          Електронна система 

Състезанията ще се проведат с електронна система за отчитане на резултатите 

„Спорт Идент“. Номерата на собствените чипове се посочват в заявката. Ако 

състезател няма собствен чип, наемът е 3 лв. за старт. Загубен чип – се заплаща 

според модела. 

            Право на участие 

В състезанията имат право на участие всички клубове по ориентиране, ученически 

спортни школи, центрове за работа с деца и др. 

               Заявки и документи 

Поименни заявки за участие в състезанията в сайта на Българска федерация по 

ориентиране до 17.05.2022 г.  

За заявки получени след срока ще се заплаща двойна стартова такса. 

При проверка на документите в секретариата, клубовете трябва да представят 

следните документи: 

1. Удостоверение – за извършен предсъстезателен медицински преглед 

2. Желателно е да имат и застраховка „Злополука“. 

http://bgof.org/
http://bgof.org/


Състезатели, които нямат тези документи, участват, като организаторите не 

носят отговорност за това. 

 
 

               Стартова такса 

M/Ж 10,12 – без стартова такса. 

М/Ж 14,16 ,75 – 6 лв.на старт 

М/Ж 18, 65, 70 – 7 лв. на старт 

М/Ж 21,35,45,50,55,60 и open – 8 лв. на старт 

                       
 

               Класиране и награди 

Класираните на първите три места във всяка възрастова група ще бъдат наградени 

с медали, отборно до трето място -  с купи. 

 

 

                  Район 

 

Нощен спринт – карта „Кърпачево“ – реамболиранa 2022г. от Христофор 

Господинов. Нов район. 

Средна дистанция – карта „Лесопарк Маарата“-обновена 2022г. от Христофор 

Господинов 

 

Картите са изработени с IOF стандарти. 

 

Подробности и схема на състезанията, ще може да видите в Бюлетин №1. 

Организаторите си запазват правото на промяна. 

За справки и допълнителна информация: 

Тел. 0884669305 – Станимир Стойчев 

Тел. 0888852096 – Христофор Господинов 

 

 
 
 

ОРГАНИЗАТОРИТЕ ПОЖЕЛАВАТ УСПЕШЕН СТАРТ!!! 
 

 

 


