
 

 

 
 

 
 

БЮЛЕТИН 1 
Държавно първенство по ориентиране – дълга дистанция 20-21 г. 

Държавно първенство по ориентиране – щафети 20-21 
 
 

I. ВРЕМЕ, МЯСТО, ПРОГРАМА 
 
Състезанията ще се проведат 3-ти и 4-ти октомври 2020 г. със състезателен център – вилна зона 
„Ярема“ при следната предварителна програма: 

 Събота – 03.10.2020 г.  
o – 9:00 – техническа конференция в района на Финала. 
o – 10:00 – старт – дълга дистанция ДП 20-21; 
o – 17:00 - краен срок за въвеждане на поименна заявка за щафетите; 

 Неделя – 04.10.2020 г. 
o  – 10:00 – старт – щафети ДП 20-21 
o – 13:30 – награждаване на победителите и закриване на състезанията; 

 
Секретариатът ще работи в района на финала от 8:00 на 3.10.2020.  
GPS-координати на финала:  42.500789°N  23.325290°E 
 

II. ОРГАНИЗАТОРИ 
 
БФО и СКО СЕРДИКА – София 
Главен съдия – Красимир Данаилов 
Технически ръководител щафети и картограф – Георги Хаджимитев 
Технически ръководител дълга дистанция – Кирил Николов 
Оператор СПОРТ Идент – Константин Койнов 
Съдия старт – Марин Марков 
Съдия финал – Васил Фотинов 
Съдии по маршрути – Калин Пенчев, Кирил Николов, д-р Цветан Тодоров и Стоян Господинов 
Лекар – д-р Димитър Загорски 
Доброволци – Борислава Симеонова, Даниела Герасимова, Мартин Нанков 



 

 

 
III. ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 
Състезанията за ДП са дневни, клас „А“, за възрастови групи: ДП 20-21 М/Ж – 20 и 21 
 
 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
До старт на Държавно първенство ще бъдат допускани само редовно картотекирани състезатели, 
представители на клубове, членове на БФО за 2020 г. Състезатели, неотговарящи на тези условия, 
стартират при възможност на организаторите в Плана оупън 2020.  
 

V. СТАРТОВИ ТАКСИ и ЗАЯВКИ 
 

Възрастова група ДП 20-21 
Дълга 

дистанция 

ДП 20-21 
Щафета 

М/Ж  20-21 10 лв. 30 лв. 
 
След края на срока за заявки ще бъдат издадени фактури на всички клубове, заявили участие в 
Държавното първенство. Плащането да става по банков път (към сметката на БФО). 

Българска Федерация по Ориентиране ЕИК: 121213748 
Бул. Васил Левски 75, София 
IBAN: BG41 BPBI 7940 1001 2446 01 / BIC: BPBIBGSF  
Банка: Юробанк и Еф Джи кл. София 
 МОЛ: Костадин Новаков 

 
Заявки се приемат чрез системата за заявки на БФО (www.orienteering.bg). Срок за подаване на 
заявки – 25.09.2020г. – 23:59:59 ч.  
 

VI. НАГРАДИ  
 
Състезателите, класирали се на първите три места в отделните дистанции на държавното 
първенство, ще бъдат наградени с медали.  
 

VII.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Състезанията ще се проведат с електронната система за измерване и обработка на резултатите  
СПОРТИдент. Станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим на работа и в двата 
състезателни дни. Наем на безконтактен чип – 1 лв. на старт, а при загубен чип се заплаща 
неговата стойност. 
 
Терен: 
Районът е разположен между 1300 м и 1450 м над морското равнище, като граничи със в.з. Ярема, 
а от източната му част границата е главен път София – Самоков. Отличителна характеристика е 
микрорелефът с много теренни форми – дерета, оврази, връхчета и ями. Има участъци с камъни и 
скали. Гората е предимно от бял бор, като в преобладаващата си част е с много добра 
проходимост и видимост, но има и участъци с подрасти. Пътната мрежа е добре развита.  
 



 

 

Карта ЯРЕМА 
Изработена от Георги Хаджимитев в периода 2014-2017 и обновена през август-септември 2020 
М:1:10 000 – Дълга дистанция и М 1:7500 - щафета 
Хоризонтали през 5 метра 
 
Информация за маршрутите: 
 

ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ 
Дължина  

(км) 
КТ 

Брой 
използвани 

карти 
Ж 20 6,280 14 2 
Ж 21 9,140 18 3 
M 20 9,960 19 2 
М 21 13,070 28 3 

ЩАФЕТА 
Дължина  

(км) 
КТ 

Брой 
използвани 

карти 
Ж 20 3,2 - 3,3 12 3 
Ж 21 3,8 - 3,9 15 3 
M 20 4,4 – 4,5 15 3 
М 21 5,1 – 5,2 18 3 

 
VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ  

1. ДЪЛГА ДИСТАНЦИЯ 
А. Номера и gps локатори 
Всички състезатели задължително стартират с номера, които съответстват и на номерата на 
картите при смяната на карти. 
Определени по списък състезатели ще стартират с gps локатори, които ще бъдат предоставяни в 
секретариата. 
Б. Старт  
Стартът се намира в района на ханче Ярема (42.50897°N 23.33010°E) и отстои на около 2 км от 
финала. Състезанието ще се проведе във формат „масов старт“ със система за разделяне. Всички 
състезатели са длъжни да се явят най-късно 9:45 за проверка и изчистване на чиповете. След това 
се подреждат на указаните места и съдии поставят картите пред всеки състезател. След сигнала за 
старт всички участници задължително преминават през т.К и след това по маршрута. 
В.Смяна на карти 
Състезателите сменят съответния брой пъти карти, посочени в таблицата. Смяната на карта се 
осъществява по следния начин:  

 перфорира се последна точка; 
 влиза се в маркиран коридор; 
 на място за хвърляне на стара карта (означено с табела) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изхвърля 

картата; 
 продължава се по коридора и се следва надпис „СМЯНА НА КАРТИ“до пункт за нови карти; 
 на табла се търси номер на състезател и съответно се взима втора или трета карта 

(задължително в тази последователност); 
 по маркирана отсечка се бяга до точка „К“ означена с знак за старт на картата; 
 всеки следващ маршрут следва номерация започваща от 1, 2 и т.н.  
 Всеки състезател носи отговорност за вземането на правилната карта. 



 

 

 
Г. Подкрепителен пункт 
Непосредствено преди таблата с карти се намира подкрепителния пункт, на който ще има бутилки 
с минерална вода (250 или 330 мл). За улеснение на състезателите капачките ще бъдат 
разхлабени, но не напълно отворени и ще бъдат разположени на маса. Всеки състезател може да 
остави своя подкрепителна напитка, като задължително на всяка напитка следва да е изписан ясно 
и видимо номера на състезателя. 
Д. Финиширане 
След пробягване на последния маршрут състезателите след като перфорират последна точка се 
отправят по маркирания коридор, като следват табела “ФИНАЛ“, като при пресичане на финалната 
линия перфорират станция финал.  
Състезател който реши да прекрати участието си задължително прочита своя чип в секретариата. 
Е. Класиране 
Неофициалното класирането ще се извършва по реда на пристигане на финала. При финален 
спринт за победител се счита състезателят, който е преминал първи през финалната линия (а не 
който е перфорирал първи финалната станция). 
Официалното класиране ще бъде обявено веднага след като бъдат проверени ръчно (за пълна 
коректност) компютърните данни прочетени от чиповете за всеки състезател. 
 

2. ЩАФЕТА 
 
А. Номера 
Всички състезатели задължително стартират с номера, които съответстват и на номерата на 
картите при смяната на карти. Тримата участници в щафетата стартират с еднакъв номер с индекс 
съответно .1, .2 и.3. 
Б. Видима контролна точка 
Видимата контролна точка ще се намира на финалната арена (преминава два пъти –видима и 
последна точка) От видимата контролна точка задължително се бяга по маркирана отсечка, която 
достига до т.“К“, означена с триъгълник на картата. След преминаване на състезател през 
видимата точка предаването на щафетата се очаква до 8-10 минути, като приемащия щафетата 
може да влезе в зоната за предаване след преминаване на предаващия щафетата. 
В. Предаване на щафетата 
Предаването на щафетата се осъществява по следния начин:  

 предаващия щафетата перфорира последна точка от маршрута; 
 влиза се в маркирания коридор и се следва надпис „ПРЕДАВАНЕ НА ЩАФЕТА“; 
 на място за предаване на щафета (означено с табела) предаващия докосва следващия 

състезател от неговата щафета; 
 приемащия щафетата продължава по коридора с надпис „КАРТИ“ до пункт за карти, а 

предаващия продължава по коридора с надпис „ФИНАЛ“ към финала и перфорира 
финална станция; 

 приемащия щафетата състезател на таблата намира номер на щафета и съответно взима 
карта носеща номера и индекса на състезателя; 

 по маркирана отсечка се бяга до точка „К“ означена с знак за старт на картата; 
 
В. Финиширане 
След пробягване на последния трети маршрут състезателите след като перфорират последна точка 
се отправят по маркирания коридор, преминават през зоната за предаване на щафетата иследват 
табела “ФИНАЛ“, като при пресичане на финалната линия перфорират станция финал. При 



 

 

финален спринт за победител се счита състезателят, който е преминал първи през финалната 
линия. 
 

IX. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
Време и климат: 
Районът се намира на висока надморска височина. Призоваваме състезателите да бъдат 
подходящо облечени, включително за резки промени във времето. 
Паркинг и главен път: 

 Молим състезателите да паркират във в.з. Ярема без да пречат на входовете и изходите на 
дворовете и да спират само от едната страна. Финалът е достижим в рамките на 10-15 мин. 
от всяка точка на вилната зона. Ще има контролен знак на главния път, указващ отбивката 
за финала. Извън вилната зона е територия на Природен парк Витоша и паркирането е 
строго забранено – наложени санкции ще са за сметка на неправилно паркиралите. 

 МОЛИМ ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ДА ПРОЯВЯВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПРИДВИЖВАНЕ ПО ГЛАВЕН ПЪТ СОФИЯ – САМОКОВ 

Противоепидиемични мерки: 
 При провеждане на състезанията ще се спазват всички действащи мерки и заповеди за 

неразпространение на вирусната инфекция COVID19. Молим всички участници и 
присъстващи стриктно да съблюдават правилата. 

 
Допълнителна информация: 

 При необходимост и при изменение на обявената в настоящия Бюлетин информация ще 
бъде публикуван и Бюлетин 2. 

 
 
 
 

   
 


