
 

Традиционно състезание по ориентиране 

купа “БУРГАС“  
25 юни 2021 / спринт 

ПОКАНА - НАРЕДБА 

 
 

 
Организатори:  Община БУРГАС,  

Българска федерация по ориентиране, 

Клуб по спортно ориентиране “Странджа“ - Бургас,  

с техническата помощ на СК “Компас-крос“ – Русе 

 

 

Състезателна арена:  

Морска градина – Бургас  

 

 

 
 

 

 

Програма  
 

25.06.2021, петък – спринтова дистанция, Морска градина - Бургас 

13.00 ч. – Секретариатът е отворен на финала   

15.00 ч. – старт СПРИНТ   

17.00 ч. - награждаване на състезателите.  

 



Карти:  

Карта „Морска градина” – Бургас, мащаб 1:4000, хоризонтали – през 5 м.  

 

Право на участие:  

Всички картотекирани състезатели на спортните клубовете по ориентиране от 

страната - членове на БФО, индивидуално участие, както и състезатели от 

спортни клубове от чужбина.  

 

Възрастови групи:  

Състезанията са клас „Б”, с възрастови групи:  
 

М/Ж 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, 70, 75+, Open.  
 

Деца до 10 години ще бягат по маркировка с контролни точки. 

❖ Организаторите  си запазват правото да обединяват групи при малко 

заявки. 

 

Класиране и награди:  

За купа „Бургас“ - индивидуално класиране. Състезателите, класирали се на 

първите три места в отделните групи, ще бъдат наградени. 
 

Стартови такси:  
 

• М / Ж 10, 75 - не заплащат стартова такса.  

• М / Ж 12, 14, 16, 70 - 4 лева на старт.  

• За всички останали възрастови групи - 8 лева на старт.  

 

Заявки:  

Поименни заявки за участие ще се приемат до 21.06.2021 г., понеделник-

22,00 часа, на сайта на БФО, чрез системата за електронни заявки  

www.bgof.org / посредством клубна регистрация или на  

e-mail ksoburgas@abv.bg.  

Заявки след посочения срок и в деня на състезанията ще се изпълняват 

при възможност от организаторите.  
 

 

 

  

http://www.bgof.org/
mailto:ksoburgas@abv.bg


Допълнителна информация:  

✓ Бюлетин № 1 с техническите данни ще бъде публикуван на сайта на БФО 

след  8 юни. 

✓ Времеизмерване - с използването на електронната система “SportIdent” 

със станции. Посочете номерата на собствените чипове в заявката. Наем 

на чип – 1 лев на старт. За загубен чип се заплаща стойността в лева, в 

зависимост от ползвания модел. 

✓  При проверка на документите ще се изисква предсъстезателен 

медицински преглед и застраховка. Състезатели без такива документи 

ще участват на собствена отговорност, съгласно Правилника и новите 

указания на Българската федерация по ориентиране. 

✓ За превод на стартовите такси - следната банкова сметка: 

- КСО „Странджа“ - Бургас 

- Алианц Банк България, BIC – BUINBGSF 

- IBAN – BG05BUIN95611000677833 
 

 

УСПЕШНИ И ПРИЯТНИ СТАРТОВЕ !  ОЧАКВАМЕ ВИ ! 

 

 
 

 


