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25-ти септември 2021 г. 
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 ВРЕМЕ и МЯСТО 
 

Състезанието по ориентиране „НДК-360“ ще се проведе на 25-ти септември 2021 г. в 
сградата на Национален Дворец на Културата – гр. София. 

 
 ПРОГРАМА 

 
 25-тисептември, събота 
 15:00 – старт – централен вход на НДК 
 17:30 – награждаване  

 
 ОРГАНИЗАТОРИ 

 
 КОС “НСА-Сивен” 
 Столична Община 
 Фондация „София – Европейска столица на спорта“ 
 Българска Федерация по Ориентиране 

 

 ВИД, КЛАС и ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
 

Състезанието е индивидуално – indoor ориентиране – за 6 категории: 
 мъже и жени 
 ветерани мъже и ветерани жени над 35 г. 
 юноши и девойки до 18 г. 

 
 ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 
В състезанието имат право да участват всички клубове в страната, членове на 
БФО за 2021 г., с неограничен брой състезатели, както и индивидуални 
състезатели.  
Участието на състезателите е на лична отговорност или на отговорността на 
клуба, който ги изпраща.  
 

 СТАРТОВИ ТАКСИ  
 
Стартова такса – 5 лв. 
Краен срок за заявки – до 21ви септември 2021 г. – www.orienteering.bg 
Заявяването на състезатели след срока става на място, срещу двойна стартова 
такса и при възможност на организаторите. 
 

 КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ 
 
Състезателите, класирали се на първите три места при мъже и жени, ще бъдат 
наградени с парични награди – 1во място – 300 лв., 2ро място – 200 лв., 3то място 
– 100 лв. 
Състезателите, класирали се на първите три места в останалите категории, ще 
бъдат наградени с медали. 
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 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 
 
 Мащаб на картата – 1:1000, размер на картния лист – А-3. 

 
 Стартира се със стартова станция. SI станциите ще работят само в 

контактен режим. 
 

 Ще се използват нивата от 0 до 4 включително. Асансьорите няма да 
работят. Ескалаторите също няма да се движат, но те ще могат да се 
ползват като стълбища. Забранява се състезател да затваря врати, това 
води до дискфалификация (ще има съдии по маршрута). 
За улеснение на състезателите в основата на стълбищата ще има 
стрелки и номер на етажа, към който водят. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Маршрути: 
 мъже и жени – 12 КТ 
 ветерани мъже и ветерани жени  - 11 КТ 
 юноши и девойки – 10 КТ 
 
 Сигнатурата на контролната точка е написана след поредния номер на 

КТ: 1-31, 2-32, 3-45, 4-38… и т.н.  
 Контролно време – 45 мин.  
 Стартов интервал - 1 мин.  
 

 

УСПЕШЕН СТАРТ 
 
 


