
  

БЪЛГАРСКА  ПАРКОВА   КУПА        
   СПРИНТОВО ОРИЕНТИРАНЕ   
                   -- 2023 – 
 

 
 

 
СКО”Трапезица 1954”, СКО”Вариант 5”,  КЛО-БФО ,        КСО”Странджа,   СК“Компас-Крос“  

Кръгове Дата Място състезание Организатор 
ПЪРВИ 25 март 

Старт – 10,00 ч 
Велико  
Търново 

Старт квалификация за 
knock-out спринт и  купа “С 
карта из Търновград” 

СКО”Трапезица 
1954” 

ВТОРИ 16 април 
Старт – 13,00 ч 

Омуртаг купа"Великден"   
спринт 

СКО ”Вариант 5 

ТРЕТИ 14 юли 
Старт -16,00 ч 

Бургас Купа”Бургас”  
спринт 

КСО”Странджа” 

ЧЕТВЪРТИ 16 септември 
Старт-10,30 ч 

Русе Купа Дунав”   
спринт 

СК”Компас-крос” 

ПЕТИ 16 септември 
старт -16,00 ч 

Русе БПК- финал   
спринт 

СК”Компас-крос” 

Възрастови групи –  М/Ж-12,14,16,18, 21, 35-40,45-50,55-60, 65+  

Карти – в мащаб от М 1:3000 до М 1:5000. 
Най-добри времена  - 14-15 мин. 
Стартов интервал  -  1 минута. Стартирането е с  електронна станция.  Задължително  е 
да има  съдия пред състезателите на стартовата линия, пускащ ги да стартират в точната 
секунда!    Само за група «21Елит» за последния от веригата  старт/кръг - стартирането е в 
обратен ред на временното класиране от предходните  старта. 
Начин на стартиране - За всеки  старт/кръг  стартирането на състезателите се  определя 
чрез жребий по подадените групи в заявките. Изключение е в последния етап за групи 
„21Елит” -стартирането е в обратен ред на временното класиране.  
Наредба -  вижте наредбата за съответното състезание в сайта на БФО  

Стартова такса  - определената в наредбата на всеки организатор 
Срок за заявките – понеделник  23,59,00  часа в седмицата преди съответния старт. 
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 

След всеки старт се извършва  временно класиране за посочените   групи. Ще бъде 
направено крайно класиране от сбора от точките постигнати в кръговете за всяка от  
възрастовите групи и ще бъда публикувано на сайта на БФО и във Facebook. 
 Победителите в крайното класиране стават носители на “Купата на България по 
Спринтово Ориентиране” и  получават купи, а призьорите (второ и трето място) – медали. 
Вида на наградите за съответните кръгове са по преценка на съответния организатор. 
ПРОГРАМА – съобразно предложената програма за съответния кръг  по наредбата на всеки 

организатор  
 Жури : В състава на жури (комисия по контестациите) влизат лицата от  Орг.комитет на БПК, главните  съдии и 

техн.ръководители на кръговете 

    e-mail  адрес:  bul.park.cup2023@gmail.com  

mailto:bul.park.cup2023@gmail.com


Изисквания към  състезателите: 

-      Екипировката , с която участват да бъде в добър приличен вид. 

-      Да присъстват на всички церемонии ( откриване , награждаване , закриване  на състезанието). На награждаването да се 

явяват със състезателните номера поставени на гърдите 

-      По време на състезанието състезателни номера  да са закрепени добре на гърдите и да не се прегъват и закриват  

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

-      Състезател, неявил се на награждаването – се лишава от  получаване на  съответната награда и друго отличие 

 

 


