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ПЛАН 

 

 за развитие на състезателите по ориентиране  

от възрастови групи 16 и 18 години за периода 2018 – 2024 г. 
 

 

Обосновка и приоритети 

В изпълнение Програмата за развитие на българското ориентиране е необходимо 

да се обърне особено внимание на талантливите подрастващи състезатели, които в 

следващите години ще бъдат резерва на елитния спорт. 

Състезанията от Държавния спортен календар, които се провеждат на високо ниво 

и дават възможност да се излъчат държавните шампиони в различните дисциплини и 

разновидности в ориентирането са от особено значение при подбора на националните 

състезатели във възрастови групи М и Ж 16-18. 

Ежегодните регламенти за формиране на националните отбори поставят 

съответните изисквания към нивото на физическата, техническата и  другите страни на 

спортната подготовка. 

По отношение на Международния спортен календар, нашата федерация определя 

националните отбори за Юноши и Девойки до 16 и 18 години за участие в Европейски 

първенства по лятно ориентиране и до 17 години за участие в Европейски първенства по 

ски-ориентиране. 

  

Основна цел: да се създадат необходимите организационни, спортно технически 

и административни условия за успешен подбор и подготовка на състезателите от 

възрастовите групи М и Ж 16-18 за преминаване в младежките и елитни възрастови 

групи.  

За изпълнението на тези цели  трябва да решим следните основни задачи: 

 

Основни задачи и описание на дейностите: 

 

1. Продължаване политиката на добро взаимодействие с Министерството на младежта 

и спорта и даване на информация за онези наши състезания, които са насочени към 

възрастовите групи М и Ж 16-18. 

2. Проучване и прилагане на положителния опит и добрите практики на най-успешните 

страни в работата с юношеските възрастови групи 

3. Повишаване на качеството на картите по ориентиране при провеждане на 

състезанията от Държавния спортен календар за юношеските възрастови групи.  

4. За подобряване на работата на треньорите и съдиите освен редовните им заседания 

задължително всяка година да се организират в София и Велико Търново теоретико-

приложни конференции (семинари) по проблемите на треньорската и съдийска 

работа с особен акцент върху работата с юношеските възрастови групи.  

5. Специална и целенасочена помощ на клубовете, които имат изявени състезатели от 

юношеските възрастови групи.  

6. Продължаване на контактите и сътрудничество със страните от региона и Балканите 

по отношение на организирането на съвместни лагери с участие на юношески 

национални гарнитури.  

7. Поддържане на добри контакти с Международната федерация по ориентиране и с 

водещите страни в нашия спорт – Швейцария, Швеция, Норвегия, Финландия и Русия 

по отношение на работата им с юношеските възрастови групи. 
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8. Издаване на научно-методична и популярна литература по въпросите на детско-

юношеското ориентиране. 

9. Ежегодно провеждане на специализирани заседания на помощните органи в 

Сдружение Българска федерация по ориентиране, посветени на работата с 

юношеските гарнитури, с отчитане на добрите практики и недостатъците в 

изпълнение на настоящия план, както и корегирането му за повишаване на неговата 

ефективност. 

10. Стимулиране, включително и финансово, на всички успешни представяния на 

състезателите от възрастови групи М/Ж 16-18 в състезанията от Международния 

спортен календар. 

 

 

 

Председател на БФО: 

 

                                  / Костадин Новаков / 


