
 

БЪЛГАРКА ФЕДЕРАЦИЯ по ОРИЕНТИРАНЕ                                              

 

ОБЩИНА  ШУМЕН 

 

КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „МАДАРСКИ КОННИК“ ШУМЕН 

 

 

Н А Р Е Д Б А  
 

за провеждане на  състезание по спортно ориентиране за  

 Купа „ШУМЕН`2023“   

 
  ВРЕМЕ, МЯСТО, ПРОГРАМА 

         Състезаниeтo ще се проведe на 09 април 202  района  на Шуменското плато 

при следната предварителна програма: 

         09 април ( неделя) 

         10:00-10:30 часа Проверка на документи Секретариатът започва работа в 

състезателния център –  паметник „ Създатели на Българската държава“ 

         11:00 часа Старт  средна дистанция за купа „ШУМЕН`2023“ 

         13:30 часа Награждаване на победителите. 

 

 ВИД, КЛАС, ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

 Дневни състезания, Клас Б , средна дистанция. 

 Възрастови групи: М-10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 50, 60, 70+   

                                    Ж-10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 50, 60+ и Open 

Ако заявените състезатели са по-малко от 3 в група, състезателите се 

преместват в съседната по-силна група. 

 

 ОРГАНИЗАТОР 

Българска Федерация Ориентиране 

Община Шумен 

КО „Мадарски конник“ Шумен 

 

Под патронажа на кмета на Община Шумен Любомир  Христов 

Главен съдия Георги Колев 

Секретар и обработка на информацията Марин Нейков 

Технически ръководител Иван Иванов 

Контролен съдия Йордан Нанков 

Старши съдия Старт Христо Николов  

Старши съдия Финал Тихослав Стойчев 

 

   ЗАЯВКИ, ДОКУМЕНТИ, СТАРТОВИ И ДРУГИ ТАКСИ 

Поименни заявки за участие се подават до 04.04.2021 г. на адрес 

www.orienteering.bg  посредством клубната регистрация или на  

http://www.orienteering.bg/


 

e-mail: ko_madarski_konnik@abv.bg за индивидуални състезатели и клубове, 

които нямат регистрация. 

 

Стартови такси:  
М/Ж 10  без стартова такса 

М/Ж 12,14,16,18,М70+,Ж60+ и Open – стартова такса 5 лв. 

М/Ж 21,35,40,50 и М60  - стартова такса 8 лв. 

      Стартовите такси могат да се заплащат в брой в деня на състезанието или  за 

клубове и състезаели желаещи фактура по банков път. 

Състезанията ще се организират с използването на електронна система 

SPORTIDENT. Състезателите нямащи чипове заплащат наем за чип от 1 лв.  При 

загубване-чипа  се заплаща съответно 41/85/120 лв. 

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Подробни данни за местността, мащаба и сечението на картата, дължините на 

маршрути и други  технически данни ще бъдат дадени в следващ Бюлетин след 

01.04.2022г. 

 

 КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 

Индивидуално:  Първите трима във всяка възрастова група ще бъдат 

наградени с медали, М/Ж 21 ще получат хубави  предметни награди. 

Отборно: Първите три отбора събрали най-много точки  ще  получат купи.  

 

 ДОКУМЕНТИ 

Клубовете или състезателите трябва да представят удостоверение за извършен 

предсъстезателен медицински преглед. 

Участието на състезателите е на лична отговорност или на клуба , който 

представят. 

 

 КОНТАКТИ 

За допълнителна информация и въпроси може да се свържете с нас на e-mail: 

ko_madarski_konnik@abv.bg или на телефон 0899433816 Йордан Нанков, 

0896776191 Георги Колев. 
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