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ЦЕЛИ 

● Да се откликне на съвременното развитие на 

спортното ориентиране за състезателната 

дисциплина-спринт. 

● Целенасочено спортно  обиграване на български 

състезатели в спринтовите дистанции

ПОСТИГНАТО

• Получи се подобряване на спортно-

техническото ниво на  българските 

състезатели с показани много добри 

резултати на международно ниво -

Балканиади, Европейски и Световни 

първенства.  

• Преобладаващите успехи - медали, титли 

на българските национали е в спринтовата 

дистанция.



ИСТОРИЯ

Началото бе поставено през 2005 година с 

учредяването на спринтовата верига”БЪЛГАРСКА

ПАРКОВА КУПА” в Русе.

Първи организатори на кръговете през първата 

година

-СКО ”Север” - първи кръг в Плевен

-СК ”Компас-крос”Русе- втори кръг в Русе

-СКО ”Трапезица” - трети кръг във В.Търново

-КО ”Вариант 5 ” - четвърти кръг в Търговище

Проектът продължи без прекъсване до 2009 год, 

включително като през петте години на 

провеждане на БПК домакини бяха  освен 

посочените клубове и градове, така и  клубовете 

в градовете – Ямбол, Несебър, Вършец, Ловеч, 

Дряново, Карлово, Враца, Разлог



РЕСТАРТ НА БПК
През 2015 и 2016 година отново бе даден рестарт 

на Българската Паркова Купа 

2015 г.
• Велико Търново

• Търговище

• Балчик

НОСИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА ПАРКОВА 

КУПА ЗА 2015 ГОДИНА :

АНТОАНЕТА ДЯКСОВА  и  ИЛИЯНА ИЛИЕВА

ИВАЙЛО КАМЕНАРОВ



2016 г.
• Нови пазар

• Камчия

• Варна

ПОБЕДИТЕЛИТЕ :

ЖЕНИ – ЕЛИТ

1. Антония Григорова -71 т.

2. Мая Недялкова - 62 т.

3. Антоанета Дяксова - 59 т.

4. Андрея Дяксова - 54 т.

5. Борислава Миткова - 48 т.

6. Ивета Зашева - 41 т

МЪЖЕ – ЕЛИТ

1. Иван Сираков - 75 т.

2. Ивайло  Каменаров - 63 т.

3. Стефан Йорданов - 55 т.

4. Валентин Шишков - 46 т.

5. Стефан Михайлов - 43 т.

5. Димитър Желязков - 43 т.



РЕГЛАМЕНТ
Наредба - изготвя се  минимум  45 дена   преди съответния старт 
Заявки – съобразно указания срок н наредбите
Стартова такса - определена в конкретизираната годишна наредба
Стартов интервал - 1 минута. Стартирането е с  електронна 
станция. 
Карти: В мащаб 1:4000 и 1:5000, хоризонтали 2 метра; 
Състезателни райони : 
Урбанизирани градски райони, паркови зони, асфалтови алеи и 
пътеки, градинки с цветя, крайградски паркови гори, открити 
площи. 
Право на участие: 
Всички картотекирани състезатели на спортните клубовете по 
ориентиране от страната , членове на БФО , както и състезатели от 
спортни клубове от чужбина. 
Възрастови групи: 
 Група Ж,М 21  „Елит“–с право на участие в тези групи на 

състезатели от възрастови групи 16,18,21 и повече години. 
 Други групи: Ж, М - 12, 14, 16, 18, 35,40,45,50,55,60,65,70+. 



Точкуването  на кръговете от БПК се извършва по следната таблица:  

Място Точки Място Точки Място Точки Място Точки 

1 25 6 15 11 10 16 5 

2 21 7 14 12 9 17 4 

3 19 8 13 13 8 18 3 

4 17 9 12 14 7 19 2 

5 16 10 11 15 6 20 1 

 

Крайното класиране  е на базата на 
спечелените точки от всички 
стартове/кръгове. Победителите стават 
носители на “Купата на България по 
Парково Ориентиране”



Задължения на състезателите:
- Екипировката , с която участват да бъде в 

добър приличен вид.
- Да присъстват на всички церемонии ( 

откриване , награждаване , закриване  на 
състезанието). 

- М-Елит и Ж-Елит на награждаването да се 
явяват със състезателните номера поставени 
на гърдите

- По време на състезанието състезателните 
номера  да са закрепени добре на гърдите , 
да не се прегъват и закриват  спонсорите.

- Да се отзовават на интервютата на медиите и 
коментатора на състезанието.



http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj816O1xKbKAhWFfRoKHd8HD5YQjRwIBw&url=http://www.trapezitca1902.com/2012.htm&bvm=bv.111396085,d.d24&psig=AFQjCNHFZ_gyBQ4kJ1BPpveoatU7XRGb_A&ust=1452765339826392
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj816O1xKbKAhWFfRoKHd8HD5YQjRwIBw&url=http://www.trapezitca1902.com/2012.htm&bvm=bv.111396085,d.d24&psig=AFQjCNHFZ_gyBQ4kJ1BPpveoatU7XRGb_A&ust=1452765339826392


http://onoufriev.blogspot.com/2006/10/blog-post_03.html
http://onoufriev.blogspot.com/2006/10/blog-post_03.html
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxsWizabKAhUHvhQKHR6UD_sQjRwIBw&url=http://arms-bg.com/survival-tools-2/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html&psig=AFQjCNHFZ_gyBQ4kJ1BPpveoatU7XRGb_A&ust=1452765339826392
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKxsWizabKAhUHvhQKHR6UD_sQjRwIBw&url=http://arms-bg.com/survival-tools-2/%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html&psig=AFQjCNHFZ_gyBQ4kJ1BPpveoatU7XRGb_A&ust=1452765339826392




БЪЛГАРСКАТА ПАРКОВА  КУПА !


