
Регламент за определяне на националните отбори по Коло-ориентиране 

 
РЕГЛАМЕНТ 

за определяне на националните отбори по Коло-ориентиране – 2023 г.  

 

   ВЪЗРАСТОВА ГРУПА МЪЖЕ И ЖЕНИ 

                 

 Селектирането на отбора ще бъде на база резултатите от стартовете Държавно първенство МТБО 
(спринт и дълга).  

 КОНТРОЛНИ СТАРТА 

№ Състезание Дата Спринт Дълга 

1 ДП Коло- Спринт   21.07.2022 г.   

2 ДП Коло -Дълга 22.07.2022 г.   
 

 
Точкуват  се 2 от 2 старта –  за определяне съставите за  2023 г. за участие в МТБО Светоно 

прървенство за мъже и жени в Чехия 18-27.08.2023. 

 Предварителна планировка на тренировъчните лагери за мъже и жени през годината: 

- Гр. Сливен 10-13.08.2023 г. 
 
Финансирането на лагерите ще бъде съобразено с бюджета на БФО и националния отбор Коло-
ориентиране. 
 

 

 

  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА  МЪЖЕ и Жени до 23 год.  

Селектирането на отбора ще бъде на база резултатите от стартовете Държавно първенство МТБО 
(спринт и дълга).  

 КОНТРОЛНИ СТАРТА   

№ Състезание Дата Спринт Дълга 

1 ДП Коло- Спринт   21.07.2023 г.   

2 ДП Коло -Дълга 22.07.2023 г.   
 

Точкуват  се 2 от 2 старта  –  за определяне съставите за  2023 г. за участие световно първенство 
МТБО за Мъже и Жени до 23 години Италия 20-23.09.2023 

 

 Предварителна планировка на тренировъчните лагери през годината 
 Гр. Сливен 10-13.08.2023 г. 

 
Финансирането на лагерите ще бъде съобразено с бюджета на БФО и националния отбор Коло-
ориентиране. 



Регламент за определяне на националните отбори по Коло-ориентиране 

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ:  Посочените по-долу указания са неразделна част от Регламента.  

1. За точкуване на резултатите от Контролни стартове по ориентиране ще се използват следните формули:               

  

Х = 350 −
Т лично

Т победител
∗ 250     → за дълга дистанция 

  

 Х = 550 −
Т лично

Т победител
∗ 450     → за спринт 

                      Където: Т - е времето в секунди 

 

 2. Окончателното определянето на състава ще се извърши след анализиране на резултатите от треньорското 

ръководство на съответната гарнитура . След  одобряване  от Комитет Коло-Ориентиране  съставите ще се 

утвърждават от УС на БФО. 

3. Съставите за световното първенство и светоно първенство до 23 години ще се състоят от по 6 състезателя 

в група, като представителите до 23 години ще бъдат най-малко по двама. 

4. При липса на изпълнение на някои от показателите БФО няма да разходва средства за подготовка и 

участие в състезания за дадения състезател. 

5. Участието в контролните стартове е за сметка на клубовете, спонсори или състезателите. 

6.Състезателите от групи М/Ж-18 , М/Ж-20 и М/Ж-21  може да се състезават по едни и същи маршрути. 

Преценката е на треньорското ръководство чрез указание до съответния организатор технически 

ръководител. 

7. По преценка на треньорското ръководство едно място в НО може да се определи субективно. 

8. Участието в международните стартове ще е възможно при осигурени финансови средства от страна на 

БФО и при показани добри резултати. 

9. Прилагането на система за стимулиране на състезателите ще става  при наличие на средства. 

10. При определяне на участниците в съответната дистанция, стартовите групи и разпределението на 

постовете в щафетата последна и решаваща дума има треньорското ръководство на съответната национална 

селекция в дните на първенство. 

11. При поведение уронващо престижа на БФО и проява на несериозно отношение към подготовката, към 

участието в  отговорните стартове през сезона, състезателите ще бъдат изваждани от Националния отбор. 

12. Ако има свободни места за стартиране, треньорското ръководство може да допусне до участие 

състезатели със собствени средства или със средства от спонсори. В този случай се поканват до участие 

последователно състезателите по класацията на регламента.13. Националните състезатели ще преминават 

функционални изследвания в Дианабад и антидопингово обучение в София. 

14. Комитет Коло Ориентиране и треньорското ръководство е в правото си да  разрешава особени/спорни 

положения поради причини, незасегнати в настоящия регламент. 

 

Пожелаваме успех на всички кандидати за НО през 2023 г. 


