
 

 

 
 

 

 
ПОКАНА 

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

Плана оупън 2020 
 
 

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 – 9:30 – старт – дълга дистанция ДП 20-21; 
o – 10:00 – старт – Плана оупън 2020 – 1етап средна дистанция; 
o - 17:00 - краен срок за въвеждане на поименна заявка за щафетите; 

 Неделя – 04.10.2020 г. 
o  – 9:30 – старт – щафети ДП 20-21 
o – 10:00 – старт – Плана оупън 2020 – 1 етап средна дистанция; 
o – 13:30 – награждаване на победителите и закриване на състезанията; 

 
Секретариатът ще работи в района на финала  
GPS-координати:  42.500789°N  23.325290°E 
 

II. ОРГАНИЗАТОРИ 
 
Българска федерация по ориентиране 
СКО СЕРДИКА – София  

 
III. ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

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



 

 

 
Плана оупън 2020 е дневно, клас „Б“ – за възрастови групи: MЪЖЕ – 14, 16, 18,  21А, 35, 45, 55; 65 и 
ЖЕНИ – 14, 16, 18, 21А, 35, 45. Възможно е маршрути да се използват от различни възрастови 
групи.  
 

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 извън класирането при възможност на организаторите срещу двойна стартова такса или 
в Плана оупън 2020.  
 
До Плана оупън 2020 ще бъдат допускани състезатели при задължително представяне на 
предсъстезателен медицински преглед. 
 

V. СТАРТОВИ ТАКСИ и ЗАЯВКИ 
 

Възрастова група ДП 20-21 
Дълга 

дистанция 

ДП 20-21 
Щафета 

Плана оупън 
2020  

Средна 
дистанция 

Плана оупън 
2020  

Средна 
дистанция 

М/Ж  20-21 10 лв. 30 лв.    

М/Ж 14, 16, 18,  21А, 35, 
45, 55; 65 

  10 лв. 10 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 

 
Стартовите такси за Плана оупън 2020 се превеждат по сметката на СКО Сердика. 
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. КЛАСИРАНЕ И 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.  
 

http://www.orienteering.bg/


 

 

Дългата дистанция ще се проведе като масов старт с използване на система за разделяне на 
състезателите и смяна на карта. Подробности по техническата част ще бъдат публикувани в 
бюлетин № 1.  
 

VIII.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ  

Всички разходи са за сметка на участващите клубове. Участието на състезателите е на лична 
отговорност или на отговорността на клуба, който ги изпраща.  
 

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: 

 Молим състезателите да паркират на поляната пред детската градина или  във в.з. Ярема 

без да пречат на входовете и изходите 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, оказващ началото на вилната зона и отбивката за финала. 

 

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. 

  

 
 
 
 

   
 


