
 
 
 

 

 

                                   
 

                                                                ПОКАНА 

от организационен комитет:   

                    „ЮНАК“      
 

 Време, място и програма 

Състезанието ще  се проведе на 28 и 29 март 

2020г. в района на с. Здравковец, общ. Габрово. 

 

 Програма 

      

за  М/Ж 10 / 12  ще има дневен старт 



 
 
 

             

             29.03.2020г.- дневно 

 

 
 

 

 

             Местонахождение: 

https://drive.google.com/open?id=10OdIv4-

DGOIyNuRd4t3vscdkoYBFsYZ4&usp=sharing 

 

 

            Вид, клас и възрастови групи:  

 

Мъже: 10, 12, 14, 16, 18, 21Е, 21А, 35, 40, 

45, 50, 55, 60, 65,70,75,80+     

https://drive.google.com/open?id=10OdIv4-DGOIyNuRd4t3vscdkoYBFsYZ4&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=10OdIv4-DGOIyNuRd4t3vscdkoYBFsYZ4&usp=sharing


 
 
 

Жени: 10, 12, 14, 16, 18, 21Е, 21А, 35, 40, 

45 ,50, 55, 60, 65, 70      

 

Отворен  
 

 

 

 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 1 лв. за старт. Загубен чип 

– се заплаща според модела. 

По време на събитието ще бъде осигурено GPS 

проследяване на състезатели от няколко 

възрастови групи. 

 

 

 

 Право на участие 

В състезанията имат право на участие всички 

клубове, членове на БФО с неограничен брой 

състезатели, отбори на извънучилищни звена  

(УСШ, ОДК и други) както и индивидуални 

участници.   

 



 
 
 

 
 

 Заявки и документи 

Поименни заявки за участие в състезанията в сайта на 

Българска федерация по ориентиране до 23.03.2020 г.  

Състезатели, които нямат предварителна заявка, ще 

стартират при възможност на организаторите да им 

осигурят карта!!! 

 

 

 

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“. 

Състезатели, които нямат тези документи, 

участват, като организаторите не носят 

отговорност за това. 

 

http://bgof.org/


 
 
 

 

 

 Стартова такса  

 

М/Ж - 10  – без стартова такса                     

 

М/Ж  /12 –18/ и /65 – 80+/ – 10лв. 

общо за двата старта                

 

М/Ж–/21–60/ и Отворен 20лв. 

общо за двата старта. 
 

  Класиране и награди 

   Класирането е общо от двата старта. Класиралите се  

до трето място във всяка възрастова група ще бъдат 

наградени. 

 

 Район – Карта „Здравковец“, изработена 2019г.-2020г. 

от Хр. Господинов и К. Колев. Карстов район. 

Техническите данни ще бъдат изнесени в Бюлетин 1, 

който ще бъде публикуван преди крайния срок за 

подаване на заявки. 

                

         Допълнителна информация:   
Допълнителна специфична информация, ако има такава,      

ще бъде дадена в бюлетина. 

     

     

                             Настаняване: 

Участниците сами организират място за нощувка.  



 
 
 

СПОНСОРИ: 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

 


