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MИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

За председател на федерацията ни бе 
избран нашият активен състезател и ус-
пяващ млад бизнесмен - Костадин Иванов 
Новаков. Моя милост, по предложение на 
Новаков, ме избраха за почетен предсе-
дател. В новата роля имам амбицията да 
помагам всячески за издигане авторите-
та на нашия спорт и като член на управи-
телния съвет. Освен това бях избран и за 
член управителния съвет на БТС. Така ще 
осъществявам връзката с клубовете, кои-
то в страната се подпомагат от турис-
тическите дружества. Председателят 
на БТС доц. Венци Росманов има амбиция-
та ориентирането да се възстанови във 
всички райони на страната. Освен това 
многото туристически обекти можем да 
ползваме и за бази за ориентирането. 

Радвам се, че с генералния секретар Кра-
симир Данаилов, с новия председател на 
БФО, както и с техническия секретар 
Зорница Гечева нещата вървят много до-
бре и като доказателство - всички със-
тезания от Държавния календар през 2020 
г. бяха проведени успешно плюс отлично 

проведената купа „България” в Шумен под 
ръководството на Венци Венев. 

За този период отново изгря звездата на 
Ясна Петрова, която спечели сребърен 
медал през 2019 г. на Европейското пър-
венство в Беларус, а през 2020 направи 
фурор и в леката атлетика, като спечели 
балканската титла в планинското бягане. 
Разбира се, стана и държавен шампион в 
дългата дистанция при жените и спечели 
второ място на международните състе-
зания за купа „България” в елитната група. 

Сега, в заключение, нека си пожелаем с 
нов ентусиазъм и с отговорност да про-
дължим да се раздаваме и всички заедно 
да се радваме на нови успехи в любимия 
ни спорт.

   Атанас Георгиев, 
Главен редактор

The 16th issue of our magazine comes out after a long break, but so we have more material 
for a longer review period. After the General Meetings at the end of 2018 and the middle of 
2019, the Orienteering Federation has a new Council and a new President, a new General and 
Technical Secretary, but the movement is always forward and upward and always in the right 
direction! The guarantor for this is the Honorary President of BFO Prof. Atanas Georgiev, who 
continues to be part of the new governing body of our association.

Several articles in this issue are dedicated to life in pandemic times and the way we manage 
to function and develop in the unique conditions imposed by COVID-19 around the world, the 
world of sports, Bulgaria and Bulgarian orienteering.

Yasna Petrova is making a big step in her development. Stanimir Belomazhev steps boldly 
forward. Kiril Nikolov - Disl took the „penultimate step”, Boyan Ivandzhikov walks through the 
Edinburgh hills.

Our sport is close to the Bulgarian school. Following the Option 5 School Orientation and 
Grand Cup projects, the BFO won a major Erasmus + Sport project with the European 
Commission – COMPASS and successfully implemented the ambitious task of integrating 
with partners from Austria, Estonia, Romania and Northern Macedonia orienteering in the 
curriculum.

The new law on sports imposed some changes in the club organization of BFO. What 
happened to one of the affected clubs „Pushkin-133”, you will find out from the article by 
K. Koynov about the „farewell” and „return”. Koynov has another message to orienteering 
enthusiasts, entitled „Orienteers are treasure hunters”, in which he reflects on the parallels of 
our sport and the „life” route of orienteering.

Unique shots from the EYOC-2018 held in Veliko Tarnovo, great photos from the State 
Championship on MTBO, as well as a orienteering route at the National Palace of Culture on 
the occasion of the European Night of Sports, are just a small part of the illustrative materials 
in the issue.

We will also see which are the new additions to the indicative ranks. Who are the jubilees 
among the most active figures and with whom we said goodbye last time during the past 
period.

   ENJOY READING!

Драги приятели, 

Измина дълго време без да излиза нашето любимо списание. Време, през което се 
случиха доста важни за нашия спорт неща.

Съдържание

Summary
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Ориентиране 2020, 
година на 
предизвикателства

   Костадин Новаков 
 
Председател на 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ 
ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Здравейте Ориентировачи,

В края на 2020 г. можем да оценим 
любовта си към нашия спорт, пре-

минала със стартиращ ентусиазъм, 

липса и невъзможност, успешни стар-

тове, с една отлична купа „България” 

и достатъчно време да се насладим 

преди обстановката отново да се вло-

ши. Оказа се, че можем да загърбим 

разногласията от това кой и как ще 

управлява БФО, да осигурим една при-

емственост и надграждане за по-ка-

чествено организиране на нашия спорт. 

Основната визия на управителния съвет 

е по-качествена подготовка на младеж-

ките национални отбори, подпомагане на 

клубовете с квалифициране на треньори 

и потенциална възможност за привлича-

не на повече деца и родители. Стартът 

на сезона с ДП по ски-ориентиране беше 

достатъчно добър с чудесната орга-

низация на домакините от КСО „Уза-

на” Габрово с главен съдия Петко 

Игнатов и главен технически ръко-

водител Георги Хаджимитев. 

Последва обявяване на извънредна 

обстановка поради опасността 

от заразяване с Ковид-19 и отлагане на 
всички прояви през цялата пролет. Ра-
достната констатация е, че здравето на 
всички ориентировачи се запази, както и 
силното желание за спорт, като първите 
състезания се случиха на 20 и 21.06.2020 
г. за купа „Варненско лято” и купа „Идеал 
Стандарт” край Севлиево. Следващото 

по-значимо и интригуващо със-
тезание беше 

ДП Коло-ориентиране край град Попово, 
организирано от БФО и СКО „Вариант 5” 
Търговище с главен съдия Красимир Да-
наилов и технически ръководител Диан 
Бонев. Първенството премина отлично и 
отзивите в нашата общност е, че трябва 
да планираме и организираме повече със-
тезания по kоло-ориентиране поради уве-
личения интерес. 

Кулминацията в 2020 г. за мен логично 
беше купа България, където организато-
рите вдигнаха летвата на този форум, 
сравним с практиките на водещи евро-
пейски първенства. Палатков лагер, нас-
таняване, арена, старт-финал, културна 
програма, награди, откриване и закрива-
не на състезанието - всички те бяха на 
отлично ниво с основна заслуга на Венци 
Венев и неговия екип.

Следващата проява, която заслужава 
похвала e за организаторите на Държав-
но първенство по ориентиране 20-21 г. 
(спринтова щафета, средна дистанция и 
спринт) и купа „Пловдив” с главен съдия 
Валентин Владимиров и главен ръководи-
тел Елин Шабански. 

Тежък и техничен район на ДП 20-21г. ща-
фети.

Надявам се, че сте добре и в тази трудна 
ситуация се грижите за Вашето здраве, 
като предизвикателство, с което всеки 

един от нас е готов да се 
справи. Нашия любим спорт 
ни научи на дисциплина, а като 
състезатели - да гоним успе-
ха и се наслаждаваме на кра-
сивата природа в планините, 
горите и парковете. Това на 
моменти ще ни липсва и така 
да оценим всичко, което сме 
имали за даденост. Убеден съм, 
че всеки от Вас отговорно ще 
използва времето си, за да на-
мери най-добрия вариант в със-
тезанието наречено „живот”. 

Със сигурност в УС на БФО ще 
анализираме и преоценим нашите 
идеи и цели за сезон 2021 г.

Оптимист съм, че скоро ще има-
ме възможността да се наслаж-
даваме на бягането в горите и се 
забавляваме чрез ориентирането, 
а талантливите младежи да гонят 
успехите на Кирил Николов –Дизела 
и Станимир Беломъжев - Тачо! На-
деждата ни е в Ясна Петрова, Боби 
Иванджиков, момичетата от се-
мейство Дяксови и още дълъг списък 
с младежи, в които се вижда голям 
потенциал…

Бъдете здрави, не пропускайте ден 
без усмивка, спорт и добро дело, 
бъдете оптимисти!  
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Календар 2021
Дата Състезание Район 
09 януари Купа „Ивановден” Лясковец 
10-17 януари SkiO Tour 2021 Австрия 
23-24 януари Купа „Троян” - ски-ориентиране Троян 
03-07 февруари Държавно първенство по СкиО - спринт, спринт. щафета, средна д-я, дълга д-я и щафета Юндола - Старина 
13 февруари Национален крос „По стъпките на Васил Левски” Троян 

22-28 февруари 
World Ski Orienteering Championships 2021 and SkiO World Cup Round 2 - 2021

ЕстонияEuropean Youth Ski Orienteering Championships 2021
Junior World Ski Orienteering Championships 2021

27-28 февруари Купа „Пазарджик” Пазарджик 
13-14 март Купа „София” 2021 София 
18-21 март Ski Orienteering World Cup Round 3 Финландия 
20-21 март ”Tarnovo cup” В. Търново 
26-28 март Купа „Трите хълма” В.Търново 
27 март Общо събрание на Сдружение ”Българска федерация по ориентиране” София 
3-4 април Купа „Сакар” Браун тим 
10-11 април Купа „Сърнена гора” Стара Загора 
17-18 април „Плана оупън” София 
18 април Купа „Абритус” Разград 
24-25 април Купа „НСА-Сивен” 2021 София 
24-26 април European Youth Orienteering Championships 2020 Унгария 
30 април - 3 май Купа „Великден” - WRE - средна Търговище 
4 май „Sprint Cup” В.Търново 
8-9 май Купа „Васил Левски” Карлово 
8-9 май Купа „Тетевен” Тетевен 
13-16 май Orienteering World Cup Round 1 with European Orienteering Championships 2021 Швейцария 
13-16 май World Masters MTB Orienteering Championships Словения 
14-16 май ДП 12-18 и Ветерани гр. Баня 
14 май Купа „Пловдив” Пловдив 
20 май WOD „Бодлите на розата” Казанлък 
22-23 май Купа „Пещера” и купа „Снежанка” Пещера 
22-23 май Купа „Деветашко плато” Севлиево 
24 май Купа „Севлиево” 2021 Севлиево 
28-30 май ДП Спринт, спринтова щафета и Средна Елена 
5-6 юни Купа „Раднево” и купа „Марица-Изток” Раднево 
5-6 юни Купа „Кюстендилска пролет” Кюстендил 
10-18 юни Junior World MTB Orienteering Championships 2021 Финландия 
10-18 юни World MTB Orienteering Championships 2021 Финландия 
12 юни БПК 2 кръг Севлиево 
13 юни Купа „Идеал Стандарт” Севлиево 
12-13 юни Купа „Варненско лято” Варна 
16-17 юни Купа „Черно море” Обзор 
18-20 юни Купа „България” Обзор 
25 юни Купа „Бургас” Бургас 
26-27 юни Купа „Странджа” 2021 Приморско 
30 юни - 06 юли ISF World School Championship Orienteering 2021 Сърбия 
2-4 юли Държавно първенство по коло-ориентиране - всички възрасти Шкорпиловци 
03-09 юли Nokian Tyres World Orienteering Championships 2021 Чехия 
10-11 юли Купа „Дряново” 2021 Дряново 
11-16 юли Junior World Orienteering Championships 2021 Турция 
17-18 юли Купа „Габрово” Габрово 
23-24 юли Купа „Велинград” и Приз „Страхил Паланов” Велинград 
24 юли Коло-ориентиране Сливен Сливен 
24-25 юли Купа „Родопея” Ягодина 
28 юли - 1 август Variant 5 Days Калофер 
7 август Българска паркова купа - 4 и 5 кръг Русе 
8 август Купа „Русе” Русе 
7-13 август Световно първенство за ветерани (WMOC) - 2021 Унгария 
12-15 август Orienteering World Cup Round 2 Швеция 
14-15 август Купа „Тренера” Смолян 
19-22 август European Youth Orienteering Championships 2021 Латвия 
17-23 август European Junior and Youth MTB Orienteering Championships 2021 Русия 
17-23 август European MTB Orienteering Championships 2021 Русия 
21 август Купа „Осогово” Кюстендил 
25-29 август SEEOC/SEEMOC Хърватия 
4-6 септември Купа „Перник”, Купа „Кракра Пернишки”, Призове „Кирил Боянов” и „Георги Янев” Перник 
4-6 септември Купа „Бегун” 2021 Варна 
11-12 септември ДП Дълга и Щафети Сърница 
18-19 септември Купа „Попово” WRE - коло-ориентиране Попово 
22 септември Спринтова купа В.Търново 
25-26 септември НДК - 360 София 
2-3 октомври ДП маратон и ДП нощно ориентиране Шумен 
9-10 октомври Купа „Троян” и Маратон по ориентиране „Хемус” Троян 
16-17 октомври Приз „Хасково” Хасково 
23-24 октомври Купа „Самоков” 2021 Самоков 
30-31 октомври Купа „Стара планина” В. Търново 
7 ноември Купа „Диана” Ямбол 
13-14 ноември Купа „Ветеран” и Misionis trail Търговище 
20-21 ноември Купа „КНСБ” и Първенство за работници и служители Раднево 
27 ноември Никулденско бягане Казанлък 

Коло-инвазия 
в село Зараево

   Велина Терзиева

  За Коло-О практиката у нас и 
състезанията около с. Зараево

На 17, 18 и 19-ти юли 2020 година 
се проведе Държавното първен-
ство по коло-ориентиране в по-

крайнините на село Зараево, община По-
пово. Домакинът на състезанието, СКО 
”Вариант 5” Търговище, посрещна близо 
400 състезатели от цялата страна. 

Спринтът се проведе в самото село, 
позволявайки на местното население да 
се докоснат до любимия спорт, макар 
и отдалеч. Теренът, средно пресечен, с 
предимно макаданови пътища, беше доми-
ниран от отбора на ”Узана” Габрово при 
елитните състезателки. Косара Ботева 
победи своите съотборнички Силвия Шан-
дуркова и Димана Маринова, които заеха 
съответно второ и трето място, с аванс 

от близо 6 мин. При мъжете съревнова-
нието приключи с безапелационната 
победа на Станимир Беломъжев (СКИ 
”Хемус” Троян) над Николай Димитров 
(СКО ”Браун тим”) и Добромир Добрев 
(СКО ”Узана” Габрово) - съответно на 
второ и трето място.

Жаркото слънце втория ден също 
не спря състезателите да покажат 
завидни умения за колоездене и ори-
ентиране в дългата дистанция, в 
покрайнините на село Зараево. Труд-
ният терен и дългите маршрути бяха 
преминати с лекота от състезателите. 
В елитната женска група отборът на 
”Узана” доминира отново подиума, като 
Христина Козарева измести Косара Бо-
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тева от първото място, а съотборничка-
та им Силвия Шандуркова зае третото 
място. При мъжете Станимир Беломъ-
жев затвърди своето първо място и на 
дългата дистанция. За второто място 
битката беше между Иван Сираков, от 
СКО ”Вариант 5” Търговище и Валентин 
Шишков от СКО ”Трапезица 1954” Велико 
Търново. В крайна сметка, Иван Сираков 
си извоюва среброто с преднина от близо 
минута над Валентин Шишков. 

Състезанието беше традиционно закри-
то от щафети в района на село Козица. 
Силното слънце отново не пощади със-
тезателите и постави на изпитание 
издръжливостта им. Първата щафета 
на ”Узана”, в състав Димана Маринова, 
Христина Козарева и Косара Ботева, 
отрано събра необходимата преднина 
над своите съпернички и финишира с 
цели 16 мин. преднина пред щафета-
та на ”Браун тим” Велико Търново, в 
състав Теодора Табакова, Валерия 
Димитрова и Стефания Беломъжева-
Димитрова, които нарушиха домина-
ционната поредица на габровки. В 
оспорвана битка те победиха вто-
рата щафета на ”Узана”, в състав 
Петя Стоева, Елеонора Николова и 
Силвия Шандуркова, които остана-
ха трети.

ПРЕРАЖДАНЕ 
НА КОЛО-О 
ПРАКТИКАТА

Дълго време коло-ориентира-
нето в България се свеждаше 
до традиционното Държавно 
първенство и слабо присъст-
вие на наши състезатели на 
европейски и световни първен-
ства. Обновеният Комитет по 
коло-ориентиране, към Българ-
ската федерация по ориентира-
не, е твърдо решен да промени 
това. 

Начело със своя председател До-
бромир Добрев и членове Марин 
Марков, Диан Бонев, Владимир 
Атанасов и Ивайло Величков, вече 
се изгражда нова визия за комите-
та, а и за коло спорта като цяло. 
Промяната ще бъде постепенна, ме-
тодична, но целенасочена. 

Като първа стъпка се предвижда съз-
даването на Национален отбор, кой-
то да представлява страната ни на 
международната сцена. Той трябва 
да стане реалност през следващият 
състезателен сезон, като детайлите 

около неговата организация, критерии за кан-
дидатстване и прием ще бъдат обявени свое-
временно. 

Втората цел на комитета е успешното органи-
зиране на третия кръг от Световната купа по 
коло-О и Световното първенство по коло-О за 
ветерани през 2022 год., поверено на СКО ”Ва-
риант 5” Търговище. Двете събития ще бъдат 
проведени успоредно едно на друго между 15 и 
20-ти септември. Това ще бъде едно ново пре-
дизвикателство към БФО, но и добра подготов-
ка за 2024 год., когато страната ни ще бъде до-
макин на Световните първенства за елитните 

и младежки групи. Отново двете събития ще 
бъдат проведени успоредно едно на друго. 
НСА Сивен е клубът, на когото ще бъде по-

верена организацията на проявата през 
2024 год.

На 01.11.2020 год. успешно се проведе и 
БРАУН КЪП 2020 КОЛО-ОРИЕНТИРАНЕ с 
състезателен център - Манастир „Св. 
Св. Петър и Павел” гр. Лясковец. В със-
тезанието взеха участие 53 състеза-
тели от 10 клуба. Организаторите бяха 
подготвили интересни маршрути.

 

СПРИНТ

   М21
 Ж21
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Ски-ориентирането 
по света и у нас, 
2019-2020

   Иван Беломъжев 
 
Няколко думи от главния треньор 
за изминалия период

През изтеклата 2019 година вървя-
хме в една стройна подготовка 
до месец октомври. През този 

месец заминахме за Китай за участие 
в Световните военни игри в град Ухан. 
Основни състезатели бяха Станимир 
Беломъжев и Антония Григорова, а тре-
ньор Иван Беломъжев.

Състезанията преминаха на много висо-
ко ниво, но за сметка на това нарушиха 
нашата специфична подготовка, насочена 
към ски-ориентирането. На 5 ноември се 
роди Йоана Беломъжева - първородната 
дъщеря на Станимир, което донесе ог-
ромна радост в цялото семейство, но за 

сметка на това създаде и затруднения в 
подготовката на Тачо. Последва подгот-
вителен лагер в Остерсунд, Швеция и Шу-
шоен, Норвегия, за които много ни помог-
наха Симеон Деянов и Бьорнар Квале. 

През месец януари на 2020 година взехме 
участие в първите световни ветеран-
ски игри в региона на Инсбрук - Зеефелд, 
Австрия, където за пръв път имаше въз-
растова група Мъже 30 години, в която 
Станимир беше абстолютен титуляр. 
Убедително победи своите съперници във 
всички дистанции. Добро представяне 
направи и Николай Димитров - председа-
телят на Комитет „Ски-ориентиране” - в 
своята възрастова група.

Последва държавното първенство по ски-
ориентиране в Узана и най-голямата про-
ява, за която се готвехме - Европейското 
първенство в Хантимансийск, Русия. Ста-
нимир имаше малшанса да изостане на 1 
секунда от бронзовия медал в спринта, 
както и на дългата дистанция, където 
се движеше между първите трима и в по-
следния кръг отпадна от призовата трой-
ка и отново зае петото място. В очите 
му се виждаше страхотна умора и ста-
на ясно, че пропуските в подготовката 
от есента си казаха тежката дума. Не 
на последно място бяхме притеснени от 
случилото се в навечерието на дългата 
дистанция, когато целия етаж от хотела 

беше блокиран от полиция и медицински 
лица с цел проверка на сигнал от Норвеж-
ката федерация по ориентиране, че Ойвин 
Ватердал е участвал в конгрес, където е 
имало болен от коронавирус и всички оби-
татели бяха проверявани от медицински 
лица и в продължение на 90 минути пре-
живяха голям стрес, а дезинфекцирането 

на стаите и коридорите потискаше 
с тежкия аромат до сутринта преди 
старта...

Прибирайки се в България, се наложи да 
останем под карантина за две седми-
ци и бяхме принудени да импровизираме 
тренировъчен процес с тренажори и об-
щофизическа подготовка в село Патре-
шко край Троян. От тогава до ден-дне-
шен тренировъчния процес върви много 
гладко и след лагерите, които Станимир 

направи на Белмекен, с което постигна 
много добра височинна адаптация, про-
ведохме лагер в Рамзау, Австрия, където 
организирахме сутрешните тренировки 
на глетчера Дахщайн при много добри 
снежни условия и следобедни трениров-
ки на ролербана в Рамзау. Наблюдавайки 
и следейки тренировъчния процес виждам 
огромно подобрение при Станимир. Има-
хме възможност да наблюдаваме подго-
товката на националните отбори на Ру-
сия, Чехия, Италия, Словения и Австрия с 
много известни имена от биатлона и ски 
бягането. Сравнението между тях и Ста-
нимир е в полза на Тачо.

Да вметнем, че преди лагера в Австрия, 
Станимир Беломъжев взе участие в дър-
жавното лятно първенство по ски бягане, 
където спечели 15-те км свободен стил, 
стана втори на 10-те км класически стил 
и трети на 10-те км крос.

С другите състезатели от национал-
ния отбор по ски-ориентиране бе прове-
ден краткотраен тренировъчен лагер на 
Смолянските езера. Планувани са лагери 
на националния отбор в Троян на ролкови 
ски в края на месец октомври и в среда-
та на декември в Боровец на първи сняг. 
Станимир ще присъства на тези лагери, 
за да подпомага подговката на младите 
състезатели, а самият ще продължи да се 
готви самостоятелно с лагери в Остер-
сунд, Швеция и Шушоен, Норвегия, където 
се предвижда и участие в ранговите със-
тезания по ски-ориентиране на МФО.

През месец януари на 2021 година пред-
стои поредно издание на Ски-О-тур-а в 
Тирол, Австрия и Ламура, Франция. Следва 
ДП ски-О в началото на февруари в района 
на Юндола, а след това в Естония ще се 
състои Световното първенство за мъже 
и жени, Световно първенство за младе-
жи и девойки и Европейското за юноши и 
девойки. През месец март във Финландия 
са стартовете от Световната купа по 
ски-ориентиране, което е и предсветовно 
първенство.  
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Предпоследната 
крачка

   Кирил Николов - Дизела

 ЗА „ПРЕДПОСЛЕДНАТА КРАЧКА”

  Върховете, като начин на живот ”Да 
изкачвам върхове” отдавна е преста-
нало да бъде самоцел. За мен най-важно 
е как се „изкачва върхът”, каква исто-
рия може да се разкаже около „изкава-
нето”, какъв опит мога да предам на 
другите след мен от това „изкачване” 
и каква следа оставям след себе си.

Когато имам цел или връх, който искам да покоря, на първо място се опитвам да бъда креати-
вен, а не само да следвам вече прокараните от тези преди мен пътеки. Все по-често обръщам 
поглед към върхове, които не са били изкачвани от познат човек, от когото мога да почерпя 
опит или да поискам съвет. Но въпреки това в такива случаи съм по-скоро склонен да пробвам 
и да „изкача върха”, отколкото да си кажа, че е невъзможно. Любопитството, сремежът да 
се развивам, самокритичността са само част от нещата, към които се стремя всеки ден. 
Именно тези неща са моите върхове и съсредоточавайки се върху тях, успявам да постигна 
целите, които си поставям, някои по-лесно, други по-трудно. Това, което искам да отправя 
като послание е: Бъдете изобретателни и създавайте нови неща, но дори да сте си избрали да 
бъдете последователи, то поне бъдете последователи на най-добрите в света.

В края на 2018-та (след цяла година 
влачене с контузия) си бях поста-
вил за цел да се подготвя добре 

и евентуално 2019-та да е последната 
ми като професионален атлет. Вече се 
занимавах основно със „Скай Рънинг” и 
целите ми за годината бяха насочени 
изцяло натам. Но въпросът - какво пра-
вя след това, като последните близо 
20 години само съм тренирал и съм се 
състезавал - стоеше на масата вече от 
няколко години. И обикновено ако в края 
на годината успявах да преподпиша до-
говорите си с досегашните си партньо-
ри, планът за следващата година беше 
ясен.

Зимата на 2018-2019-та успях да се из-
лекувам от травмата си и да тренирам 
добре. Изцяло промених зимната си под-
готовка, като основно тренирах на ски а 
в дните в които бягах, бяха в зала Асикс 
Арена и то предимно интервали. Сезонът 
започна обещаващо с отличното 5-то 
място в първия кръг на „Скай-сериите” в 
Япония. Изцяло новите правила на светов-
ната купа обединиха абсолютно всички 
състезатели от 3-те разновидности (sky, 
ultra и extreme) и нивото се вдигна още от 
първия старт. Доброто начало ми показа, 
че съм на прав път, а целта за годината 
беше да завърша в топ 10 на сериите. 

Последните няколко години освен да тре-
нирам и да се състезавам, се занимавах и 
с доста странични неща. Самоменажира-

не, мотивационни лекции, участие в орга-
низиране на събития и състезания. Всичко 
това ми показваше колко много обичам да 
се занимавам с дейности, свързани със 
спорта.

През 2018-та, по моя идея Red Bull орга-
низира първото издание на Red Bull Moreni 
Challenge. Тогава за първи път успях да се 
докосна до световна организация, органи-
зираща спортни мероприятия и менажи-
ране на спортисти. Състезанието мина 
повече от успешно и Българският офис на 
Red Bull реши да повтори състезанието 
и през 2019-та. На една от сбирките, на 
която обсъждахме организацията на със-
тезанието започнах да се шегувам, че 
много скоро ще започна работа при тях 
и тогава ще им е много по-лесно да орга-

низират специално това събитие. И как-
то на шега го повтарях на всяка среща, 
така, малко след като се върнах от пър-
вата световна купа по „Скай Рънинг” 2019 
в Япония, получих обаждане от Ива Леф-
терова, която тогава беше спортен мар-
кетинг мениджър за Red Bull за България 
и поиска среща. Помислих си, че е нещо 
свързано с „Морените” и бързо се органи-
зирахме да се видим. На срещата Ива ми 
каза, че след месец напуска и ме посъве-
тва да кандидатствам за работата… Бях 
малко стъписан и изненадан. Хем знаех, че 
много скоро трябваше да направя такава 
крачка и да започна някаква работа, хем 
не ми се искаше да променям живота си 
тотално, защото нещото, което все още 
обичах най-много, бе да се състезавам и 
да тренирам, и знаех, че почна ли, нищо 
няма да е същото. Имах един месец да по-
мисля. От една страна това си е работа 
мечта особено с моето минало. Не бях си-
гурен дали изобщо ще ме одобрят за тази 
позиция без един работен ден в маркетинг 
сферата досега. Все пак реших да проб-
вам и си подадох CV-то. То беше изключи-
телно кратко откъм предишни местора-
боти, но и доста дълго от към проекти, 
с които съм се занимавал и които са били 
повече от успешни. Кандидатите за пози-
цията бяха над 500. На първото интервю 
единственото условие, което поставих 
бе да започна работа от 1-ви октомври 
или с други думи казано - да мога да си 
приключа сезона в ”Скай сериите”. 

Сезонът си течеше, аз продължавах да 
се състезавам и да тренирам. След пет 
интервюта и два месеца по-късно ми 
беше съобщено, че ме искат за позицията 
Спортен Маркетинг Мениджър за Red Bull 
България. Бях изключително щастлив, че 
успях да се справя и с подобно предизви-
кателство, в което се впусках за първи 
път в живота, и в същия момент ме беше 
малко страх от неизвестното и от фа-
кта, че трябваше да започна да водя из-
ключително различен начин на живот от 
досегашния си.

Завърших сезона в „Скай сериите” на 9-то 
място с няколко много силни бягания през 
годината и в същото време започнах и ра-
бота. Започнах да ходя всеки ден в офис. 
За моя голяма радост офиса ми се намира 

на 7 минути пеша от нас, което ми спес-
тяваше най-големия мисля стрес и загуба 
на време, да стоя в задръствания сутрин 
и вечер. 

Започнах да преустройвам програмата си 
през деня, като сега трябваше да включа 
8 часа в офис. Оказа се не толкова труд-
на задача. Даже успях да избутам от про-
грамата си нещата, които до сега са ми 
губили най-много време. Вече можех спо-
койно да отказвам безсмислени срещи. 
И така след няколко месеца нещата се 
понаместиха и започнах да тренирам нор-
мално и съответно да си правя планове 
за състезания през 2020. Естествено, не 
можех да тренирам по начина, по-който 
го правих до сега, но именно това беше и 
най-интересното, да се справя с предсто-
ящия сезон с трениране по новому. 

Много скоро след това настъпи и светов-
ната пандемия с ”Ковид-19”. Всички бяхме 
блокирани в къщите си и общо взето ни-
кой не знаеше какво ще се случи от там 
нататък, и колко дълго ще продължи ця-
лото нещо. 

2020 трябваше да е изключително дина-
мична година и за мен и изпитвах съмне-
ния дали ще се справя със всички задачи, 
семейство, пътувания, работа, тренира-
не, състезания… За щастие, имах сигур-
ността на работата си и за първи път 
в живота си не се тревожех какво ще 

стане със спонсорите ми и дали ще имам 
финансите да живея нормално. Станах 
свидетел на това, колко много спонсори 
се отдръпнаха от приятели, които спон-
сорираха.

След около месец седене вкъщи и норма-
лизиране на обстановката стана ясно, че 
няма да имам никакви служебни пътувания 
извън страната, а световните серии по 
„Скай рънинг” бяха изцяло отменени. Ос-
таваше въпросът какво ще се случи със 
състезанията в България. Общо взето 
за първи път от може би около 15 години 
насам прекарах най-спокойната си година 
откъм пътувания и състезания. Трени-
рах ден за ден и то беше по-скоро няка-
къв навик, изградил се през годините. За 
първи път нямаше цели, очаквания и свръх 

очаквания. За първи път можех да експе-
риментирам спокойно и да се запиша на 
състезания, в които до сега не съм имал 
възможността да участвам, заради на-
товарения си календар от стартове. Цел 
номер едно за годината ми се превърна да 
избягам Витоша 100 за под 8 часа и след 
като това не се случи (поради контузия), 
спокойно се отдадох на много дълга по-
чивка, която нямаше как да си позволя 
последните години. Карах повече колело, 
участвах на две състезания по MTB и ус-
танових, колко много ми харесва и този 
спорт и още по-голямата свобода, която 
дава придвижването с колело в планина-
та.

Имах времето да направя и Ком-Емине с 
колело просто така - за удоволствие. Чув-
ството да не си гледам часовника и да не 
гоня някакви графици беше супер! 

Успях да извлека максимума от 2020-та. 
Починах си психически и физически от пъ-
тувания и състезания. Прекарвах макси-
мално много време със семейството си. 
Успях да отида за риба с баща ми, нещо 
което отлагах 10 години, защото всеки 
уикенд ми беше зает с какво ли не. Може 
би, ако бях на 20 или на 30 години, щях да 
съм изключително фрустриран, че целия 
сезон не се е състоял, но точно сега за 
мен това „спокойно” време си беше лукс.

 

Целите за 2021 си остават и с оглед на 
това, че служебно няма да бъда прето-
варен с работа, заради продължаващата 
обстановка, определено ще се опитам 
да се подготвя и да избягам Витоша 100 
за под 8 часа. Ориентирането също не е 
забравено и искам да участвам и на Купа 
„България”, но само ако съм подготвен 
достатъчно добре :)

Използвайте момента такъв, какъвто 
е. И взимайте максимума. Сега имате 
възможността да свършите всичко 
онова, което сте отлагали с години. 
Пазете се и бъдете здрави. Светът ще 
започне да функционира нормално мно-
го скоро и тогава отново няма да имаме 
време за нищо.  
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В началото на годината имах за цел 
да успея да покажа 100% от въз-
можностите си на Европейското 

първенство в Унгария - EYOC2020. Под-
готовката естествено беше възпре-
пятствана от ситуациата с COVID-19, 
но аз се опитах да извлека максимума 
от нея и смятам, че дори прекалих. 
Останах си на село и всеки ден бягах 
в близката гора, правих редовно ОФП, 
разглеждах карти, четох анализи, изгле-
дах почти всички състезания по ориен-
тиране в мрежата, докато тренирах на 
крос-тренажора или статичното коле-
ло. Бях крайно мотивирана и това дори 
ме доведе до контузия, за която много 
малко хора знаеха, но тя пък ми помог-
на да израсна малко повече психически, 
колкото и клиширано да звучи. 

Откъде намирах мотивация? Тренирам 
здраво, защото ми харесва самият про-
цес - да изпълваш целите си дробове с 
въздух, да усещаш засиленото си кръво-
обращение, да се наслаждаваш на самата 
красота на движението. Просто обожа-
вам бягането, действително го чувст-
вам в кръвта си, както ни е и генетично 
заложено. Разбира се, удовлетворението 
на края на тренировката е също огромен 
фактор - знаеш, че се направил поредната 
крачка към дадена цел, към нещо смисле-
но, стойностно. Амбицията ми е провоки-
рана и от участията ми в международни 
състезания - не само от самия резултат, 
но от цялостното преживяване - емоци-
ята, колектива… Колективът, да, той е 
от огромно значение. Осъзнах го точно по 
време на ”карантината” - не съм вярвала, 
че ориентировачите ще ми липсват чак 
толкова много. А ние, ориентировачите, 
си имаме черти, които са безценни и ни 
правят уникален колектив - сигурна съм, 
че всеки, докоснал се до тази сре-
да, го е усетил под една 
или друга форма. 
Затова и 
т р я б в а 
заедно да 
се целим за 
р а з в и т и е -
то на нашия 
спорт - не само 
на ниво между 

конкуренти, а и 
между клубовете; 
не само на нацио-
нално ниво, а на 
международно.

При отла-
гането на 
EYOC2020 и 
JWOC2020, 
да, почувст-
вах разочарование, 
но не крайно. Това според 
мен се дължи на няколко факта. 
Тренирам, понеже ми носи удоволствие. 
Разбирам, че е важно самоусъвършенст-
ването, а не толкова даден резултат в 
определен ден и малко слава. Както напи-
са Наталия Гемперле на една карта, кога-
то вземах автограф: „Важен е процесът, 
а резултатът е просто резултат”. Да ос-
ъзнаеш това е от огромна полза - така се 
освобождаваш психически, което винаги 
спомага за по-качествено представяне, и 
се предпазваш от крайни разочарования, 
които иначе са предпоставка да се отка-
жеш. Относно европейското и световно-
то - съжалявах, че съм изпуснала повече 
преживяването, отколкото момента за 
изява - стига човек да прави правилните 
неща, такъв винаги има!

С началото на лятото с моята емоцио-
налност бях на върха на щастието при 
първия ни лагер в Ахтопол. След него 
последваха още много състезания и тре-
нировки на различни места, с различни 
отбори. След карантината вместо да 
изпадна в меланхолия, бях гладна за още 
и още от спорта. Определих с треньори-
те ми две цели за летния сезон - НШ лека 
атлетика и купа България. Двете втори 
места на тези стартове изстреляха хъса 
ми до небето - да, по-хубаво е да печелиш, 
но загубите също носят позитиви - стига 
да ги откриваш, а не да се депресираш, 
както редовно правех.

С по-нататъшното развитие на спорт-
ния календар определихме и други 
цели вече и в леката атлетика, по-
неже международните състезания 
по ориентиране бяха окончателно 
отменени. Радвах се на постоя-
нен тренировъчен процес и имах 

достатъчно време за почивка, 
въпреки че не я обичам много. 
Зная, че възстановяването е 

от огромно значение за спор-
тиста и все още се опитвам да 

го спазвам като принцип. Много 
състезатели пренебрегват по-

чивката и това води до контузии и 
усложнения. Пазете се и слушайте 

тялото си, за да сме повече време 
заедно в тази прекрасна спортна сре-

да, моля!

Държавните първенства по ориентира-
не протекоха по план - направих анализи 
и пак видях колко много, ама много рабо-
та имам занапред по усъвършенстването 
си. Такъв е парадоксът на развиващия се 
- колкото повече знаеш, толкова повече 
разбираш колко много още имаш да учиш. 
В леката атлетика също останах прият-
но изненадана от резултатите си - там 
ми липсваше цялостната представа за 
конкурентите, за стратегиите, която 
имам в ориентирането. Определено ми ха-
реса за пореден път да изляза от зоната 
си на комфорт и да се впусна, удовлетво-
рявайки състезателния си дух.

В края на сезона мога да твърдя, че съм 
доволна от себе си и успях да се справя 
с предизвикателството да извлека мак-
симума от ситуацията. Да съм свикнала? 
- Не! Искам пак да мога да прегърна при-
ятелите си или да получа писмо за след-
ващ лагер зад граница - да броя дните, 
тръпнейки от нетърпение. Но и това ще 
отмине, пак всички ще живеем както пре-
ди, а може би дори по-добре, защото вече 
оценяваме много от нещата, които преди 
приемахме просто за даденост.

Толкова съм благодарна на моите треньо-
ри, които бяха с мен в и дъжда, и в слън-
цето. Няма как да го опишa, а и смятам, 
че е твърде лично да го правя тук, затова 
само отбелязвам. Също подкрепата на 
моите приятели е много значима за мен - 
просто едно ”Успех!” в правилния момент 
от близък човек е несравнимо окриляващо. 

И сега какво? 

Идва другият сезон! Дерзайте! 

Изминалата го-
дина беше мно-
го по-различна, 

отколкото си пред-
ставях. Но въпреки 
това се радвам, че 
се случи. Мечтаех да 
уча в чужбина, дали 
заради предразсъдъ-
ците на близките 
ми, към които къс-
но започнах да бъда 
критичен, или за-
ради представата, 
че именно „навън” 
ще намеря така търсеното 
светло бъдеще. Бъдеще, изпълнено с ус-
пехи, радост и нови приятели. Е, случи 
се и съм щастлив как приключението 
ми се развива.

Пристигнах в Единбург малко след пър-
вото ми мъжко световно първенство по 
ориентиране в Норвегия. Бях се сблъскал 
с истинската надпревара в спорта и ми-
слите ми не спираха да се въртят около 
преживяното, а мотивацията ми расте-
ше все повече.

Още преди да пристигна в Единбург, тре-
ньорът на отбора - Марк Никсън - се свър-
за с мен. Вече беше направил анализ на 
представянията ми в последните години 
и ми съобщи, че ще бъда част от универ-
ситетския отбор. В началото си мислех, 
че да попаднеш в университетския отбор 
не е труднопостижимо. В последствие 
разбрах, че съм бил заблуден. Опознавайки 
отбора, видях колко успешни, мотивирани 
и в същото време сплотени и близки един 
спрямо друг бяха всички. Бях единстве-
ният неанглоговорящ и може би точно 
заради това, всички се стараеха да се 
чувствам приет в отбора. Радвах се, че 
съм намерил сплотен и амбициран отбор, 
който е предпоставка за развитието ми 
в спорта.

Поради факта, че зад гърба си имах вече 
три младежки световни първенства, 
едно мъжко и куп национални титли, бях 
сравнително уверен във възможности-
те си. Бях нетърпелив да видя къде съм 

спрямо остана-
лите, и чест-
но казано леко 
скептичен колко 
високо би било 
нивото. Съвсем 
скоро разбрах за 
първата трени-
ровка на отбо-
ра, съчетана с 
отбора по крос. 
Тя представлява-
ше интервали на 
огромно окосено 
тревно простран-
ство с няколко 

малки хълма. Започнахме да се 
разпределяме в по-малки групи, за да може 
всеки да поддържа подходящо темпо. Раз-
пределението беше на база време на 5 км. 
От близо 30 момчета, най-слабата група 
беше за тези с постижение около и над 16 
минути. В този момент осъзнах, че тук 
ще съм далеч от групата на „бързаците”. 
Гонех момчета, които са само година две 
по-големи от мен, учещи в един от топ 
университетите на Острова. Същевре-
менно имащи по-добри резултати от най-
добрите бегачи на дълги разстояния в 
България към този момент.

И така подготовката ни продължи, сери-
озна и целенасочена. Формата на всички 
растеше неимоверно, а аз се чувствах 
добре - физически и психически. Фоку-
сът на клуба върху социалния аспект 
беше най-впечатляващ. „Отбор” не 
значеше просто хора, с които се за-
сичаш по тренировки и състезания, а 
едно миниобщество, в което да имаш 
своето място.

След зимния сезон започна глобалната 
паника и несигурност заради нара-
стващия брой заразени от коронави-
рус. Към март месец вече беше ясно, 
че тази година няма да се състоят 
големи формати по ориентиране. Със 
сигурност това не бяха добри новини 
за мен след дълъг и успешен подготви-
телен сезон. Въпреки негативизма про-
дължих да тренирам със същите усилия, 
но с по-голям фокус върху бягането.

Радвам се, че националният ни отбор 

успя да организира няколко лагера през 

лятото. Това беше приятен начин да се 

съберем и да съчетаем полезното с при-

ятното - тренировките на терен и соци-

алните контакти. Трябва да призная, че 

след като JWOC 2020 беше отменен, мо-

тивацията ми се препъна и сложно нами-

рах желание за сериозни подготовка.

Отдадох се на почивка през втората по-

ловина на лятото. Участвах на състеза-

ния предимно за забавление и отделях по-

вече време за семейството и приятелите 

ми, с които не можах да споделя последни-

те шест месеца.

Сега съм обратно в Шотландия. Конта-

ктите са ограничени до максимум шест 

човека, било то навън или на закрито. 

За щастие, организираният спорт до 15 

човека е все още разрешен. Именно тези 

моменти, като споделена тренировка с 

група момчета, помагат гарантирано да 

разнообразиш сивото ежедневие обсипа-

но с учене.

Сега се настройвам положително и стис-

кам палци за един по-добър предсто-

ящ сезон. Така че да мога да покажа на 

какво ме научи последната година и да 

споделя тези моменти с приятели.  

 

Подготовка 
по време 
на пандемия

Ориентиране 
из единбургските 
хълмове

   Ясна Петрова 
 
Откъде намирах мотивация? 
Тренирам здраво, защото ми 
харесва самият процес...

   Боян Иванджиков 
 
В Шотландия: 
„Отбор” не значеше просто хора, с 
които се засичаш по тренировки и 
състезания, а едно миниобщество, 
в което да имаш своето място.
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В този проект можеше да вземе 
участие всеки един клуб в стра-
ната. Изискваше се картографи-

ране на избрано от клуба училище или 
обновяване на съществуваща вече та-
кава карта.

След изработката на картата беше нуж-
но да се създаде контакт с училищната 
управа, да се презентира спорта ни и да 
се проведат няколко на брой обучителни 
часове сред учениците.

Целта на проекта беше да се запозна-
ят колкото се може повече хора с нашия 

спорт; да се „запалят” децата и евен-
туално да продължат да се занимават с 
ориентиране и за в бъдеще. Фондация „Ва-
риант 5” Швейцария финансираше всяка 
една карта с 250 лв.

Проектът беше разделен на два етапа: 1 
етап (1 Януари - 30 Юни), 2 етап (15 Сеп-
тември - 10 Октомври).

Общо 11 отбора се включиха в проекта 
(„Абритус” Разград, „Браун тим” Велико 
Търново, „Истрос” Русе, „Компас крос” 
Русе, „Вариант 5” Търговище, „Мадарски 
конник” Шумен, „Север” Плевен, „Узана” 

Габрово, „Сини камъни” 
Сливен, „Трапе-
зица 1954” 
Велико Тър-
ново, „Хе-
мус” Троян). 
Общо 24 кар-
ти за ориенти-
ране бяха изра-
ботени/обновени. 

Сумата, която се 
разпредели по клубо-
вете, беше 6000лв.

Гранд Kъп е проект, в който може-
ха да участват състезателите от 
възрастови групи МЪЖЕ и ЖЕНИ 

12, 14 и 16 г.

В него бяха включени пет старта от ка-
лендара на БФО - купа „Трите хълма”, купа 
„Великден”, купа „Абритус”, купа „България” 
и купа „Вариант 5”. Всеки един старт но-
сеше определен брой точки в зависимост 
от класирането на състезателя и брой 
стартирали в съответната възрастова 
група. Това създаде допълнителна моти-
вация за подрастващите да се подготвят 
още по-добре за конкретните състезания 
и да се представят подобаващо. Интри-
гата се запази почти във всички възрас-
тови групи до последния старт.

„Ориентиране 
в училище”

„Гранд Къп”

   Димитър Желязков

  През 2018 г. клубът по ориентиране 
„Вариант 5” Търговище, с подкрепата на 
г-н Christian Fiechter, Mark Lettau и сдруже-
ние „Variant 5” Швейцария, проведоха два 
проекта, свързани с ориентирането. 
Това бяха „Ориентиране в училище” и 
„Гранд Къп”. Проектите имаха за цел да 
стимулират подрастващите състеза-
тели, техните клубове и треньори. 

След последния старт за „Гранд Къп” побе-
дителите бяха отличени. Първенците във 
всяка една категория спечелиха безплат-
но участие в международното състеза-
ние „Istanbul 5 Days”, което се проведе края 
на октомври и началото на ноември в град 
Истанбул, Турция. Специално изработени 
състезателни екипи и опис-държачи бяха 
допълнителните награди за първенците 
и състезателите класирали се на 2-ро и 
3-то място. Освен призьорите от „Гранд 
Къп”, паричен стимул очакваше и най-до-
брите ШЕСТ отбора, класирали се по-
стредством резултатите на състезате-
лите си. Общо 5900 лв. бяха раздадени. А 

класирането по клубове изглеждаше така:

1 място -  „Вариант 5” Търговище: 2500 лв.

2 място -  „Истрос” Русе: 1500 лв.

3 място -  „Узана” Габрово: 1000 лв.

4 място -  „Сини камъни” Сливен: 300 лв.

5 място -  „Север” Плевен: 300 лв.

6 място -  „Браун тим” В. Търново: 300 лв.

Двата проекта бяха изпълнени отлично. В 
разговор с треньори и състезатели раз-
брах, че проектите са подействали сти-
мулиращо и за двете страни. Както всички 
сме наясно, младото поколение е нашето 
бъдеще. Затова трябва да се стремим да 
популяризираме и правим нашия спорт по-
достъпен и атрактивен както за децата, 
така и за всички останали.

Отново отправяме благодарности към г-н 
Фихтер, нашия дългогодишен приятел и 
деятел - Марк Летау, и фондация „Вариант 
5” Швейцария за поредната подкрепа към 
Българското ориентиране. Сигурни сме, че 
това е подходът, към който трябва да се 
стремим да работим, и се надяваме за в бъ-
деще да се радваме на още повече съмишле-
ници и деятели на нашия красив спорт. 
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Европроект разширява 
опциите за спорт сред 
учениците

   БФО

  Пет държави интегрират 
ориентирането като полезна 
алтернатива в образованието и в 
социалната реализация

 compass.orienteering.bg

Силен интерес предизвиква нови-
ят европейски проект за интег-
риране на спортното ориентира-

не в училищните програми.

Целта муна проекта е да осигури двой-
на кариера за елитните ориентировачи, 
както и да промотира спорта сред уче-
ниците.

Проект „Компас” по програма ЕРАЗЪМ+ 
Спорт на Европейската комисия е с ко-
ординатор Българска федерация по ориен-
тиране и ще обхване 10 училища от пет 
европейски държави: Австрия, Северна 
Македония, Румъния, Естония и България.

Предвижда се създаването на креативен 
образователен модел чрез разработване-
то на Ръководство за извънкласна учебна 
Програма на открито, която да се използ-
ва като продължение на часовете по фи-
зическо възпитание и биология чрез спор-
та ориентиране.

Наред с образователния, социалния и 
здравен ефект, проектът формира в мла-
дежите респект към природата, навици 
за опазване на околната среда и необ-
ходимост от спорт и физическа актив-
ност. 

Екипът ще покани, като доброволци, 
ученици след 8-и клас за експеримента, 

чрез който ще бъдат обучени 120 елитни 
атлети, треньори и учители от 30 евро-
пейски държави. Програма „Компас” ще им 
даде нови технологични умения и знания 
чрез следните четири модула:

-  Внедряване на смарт технологии в 
тренировъчните курсове

-  Получаване на знания за ръководител на 
учебна дейност на открито 

-  Използване на нови цифрови технологии 
в ориентирането 

-  Разработване на БиоНавигатор като 
уникално мобилно приложение

В над 60-годишната си история, българ-
ското ориентиране и ски-ориентиране е 
записало забележителни успехи, сред кои-
то световните и европейски титли на 
Пепа Милушева и Станимир Беломъжев, 
редица медали и призови класирания от 
универсиади, шампионати на планетата и 
на Стария континент.

Сред водещите ни състезатели днес са 
топатлетите Антония Григорова и Кирил 
Николов - Дизела с шестите си места от 
световни първенства. В глобален мащаб 
този спорт се практикува редовно от над 
200 милиона души. 

НДК 360:
Европейската нощ 
на спорта през 2019

   НДК 360:

 15.45 ч. Откриване
  на спортния празник

  16.00 ч. Старт на масов старт
  бегово изкачване

  16.15 ч. Старт на 
  бегово изкачване

  16.45 ч. Старт на
  спортно ориентиране

  17.00 ч. Старт на
  фасадно изкачване

  18.00 ч. Издигане с
  топловъздушен балон

  18.00 ч. Награждаване на бегово
  изкачване и ориентиране

  19.30 ч. Награждаване
  фасадно изкачване 

 20.00 ч. Закриване на феста

На 28 септември 2019 г. от 16.00 
до 20.00 ч. се проведе Европейска-
та нощ на спорта в Националния 

дворец на културата.

„НДК 360” беше организирано за втора 
поредна година, като обединява няколко 
спортни събития в празник с цел да про-
мотира възможностите за спорт в сто-
лицата и специално в и около НДК, от-
където фактически започва и пътят от 
центъра на града към планината Витоша.

Събитието беше част от ежегодната 
„Европейска нощ на спорта”. В органи-
зацията се включиха Столична община, 
Фондация „София - Европейска столица 

на спорта”, НДК, НСА „Васил Левски” и 
Българска федерация по ориентиране, с 
подкрепата на Министерството на мла-
дежта и спорта.

„НДК 360 - Европейска нощ на спорта” 
продължава инициативата с благотвори-
телна цел за подпомагане на кампанията 
„Витоша - достъпна за всички” на Приро-
ден парк „Витоша”.

„Витоша - достъпна за всички” набира 
средства за изграждане на алея и спорт-
на площадка в местността „Игликина 
поляна” и на други места в планината, за 
хора с физически увреждания. 

СТЪПКА 1

Споделяне на добри 
практики за интегриране 

на спортни курсове в 
национални/европейски 
училищни извънучебни 

програми

Ориентирането и 
технологиите - курс за 
треньори и спортисти. 
Smart-технологиите в 

ориентирането

Курс за състезатели и 
треньори за популяризиране 
на ориентирането чрез IFD. 
Използване на дигитални 
технологии за навигация

Приложение на 
BIO Navigator Mobile App 

като подобрение в процеса 
на обучение

Инструменти, идеи, и 
съвети за съчетание 

на образованието сред 
природата с това в 

училище

Онлайн платформа за бърз 
и лесен информационен 

достъп

СТЪПКА 2 СТЪПКА 3 СТЪПКА 4 СТЪПКА 5 СТЪПКА 6
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През месец септември 2009 го-
дина девет учители учредяват 
Сдружение за училищен спорт и 

туризъм „Пушкин-133”. Действието се 

развива в едноименното училище в цен-

търа на София и за негов председател е 

избран Константин Койнов.

Сдружението бе създадено, за да подпо-

мага спортната и туристическата дей-

ност в 133 СОУ „А. С. Пушкин” и да пре-

доставя повече възможности за спорт и 

туризъм на неговите ученици и учители. 

Председателят на сдружението бе пре-

минал обучение в Столична община, къде-

то преподаватели от НСА дадоха насоки 

за създаването и функционирането на 
такива неправителствени организации, 
съобразно действащата нормативна 
уредба. Заради нашите пристрастия към 
ориентировъчния спорт, първата федера-
ция, която ни прие за член беше именно 
БФО и получихме лиценз от спортното 
министерство с вписване в Регистъра 
на националните спортни организации и 
членуващите в тях клубове. Няколко от 
учредителите и придошли състезатели 
формираха групата на картотекираните 
ориентировачи, които участваха в бога-
тия календар на федерацията в страна-
та, както и в някои състезания в страни-
те от Балканския полуостров.

ПРОЩАВАНЕ С 
„ПУШКИН-133”, 
ЗАВРЪЩАНЕ В 
„РИЛА”

   Константин Койнов 
 
Резюме на историята на 
СКО „Рила“ София и преходът 
„Рила“ - „Пушкин-133“ - "Рила"

Заредиха се години на упорита работа за 
организиране и обогатяване на спортния 
и туристическия живот в 133-то учили-
ще. С помощта на учениците и учителите 
отвоювахме „Забранения двор” зад физкул-
турния салон и постепенно го превър-
нахме в пространство със зелена трева, 
храсти, цветя и дървета, пейки и спортни 
уреди като висилка, греда, „въздушна раз-
ходка”, малки успоредки за „кофички” и др. 
Не преувеличавам като използвам думата 
„отвоювахме”. Тази част от училището 
беше пълна със строителни отломки, счу-
пени стъкла, ръждясали железа и голямо 
количество битов отпадък. Всеки куби-
чески сантиметър беше почистен след 
няколкогодишен методически труд от 
работните пръстчета на учениците и 
греблата и лопатите, с които работеха 
учителите… Така увеличихме чувстви-
телно пространството за спорт, което 
е толкова ограничено в училищата, които 
са разположени в централната част на 
столицата.

През учебните години поддържахме спор-
тен календар, който включваше тра-
диционни турнири по футбол, волейбол, 
баскетбол, допълнени от тенис на маса 
и бадминтон и обогатени с новите със-
тезания по софт тенис (играе се с ду-
напренова топка), ориентиране и ле-
коатлетическото предизвикателство 
„Издръжливост”. Това е един уникален 
спортен проект, който осъществяваме с 
електронната система „Спорт идент”, с 

помощта на която всеки участник пробяг-
ва обиколки на училищния двор, които съ-
ответстват на неговия клас, а времето 
си сравнява с връстниците от същия пол 
и получава място в класирането. За най-
издръжливите създадохме възможност 
да направят неограничен брой обиколки 
и така да се постави и подобрява рекорд 
при всяко следващо издание на предиз-
викателството. Задочният характер на 
състезанието дава възможност в него 
да участват голям брой ученици, затова 
през годините той варираше между 300 и 
500!

С колегите от началния курс поставихме 
началото на турнира „Топка над въже”, 
игра, която предшества обучението по 
волейбол, „Народна топка”, турнир „Лъвски 
скок” и лекоатлетически трибой, но всич-
ки малки ученици с нетърпение очакваха 
състезанията по ориентиране, толкова 
атрактивни с интересните маршрути 
в училищния двор и пиукащите чипове и 
станции, както и с индивидуалната раз-
печатка за собствения резултат. Освен в 
училищния двор, занимания по ориентира-
не провеждахме в близките паркове - Кня-
жеската градина, Борисовата градина. 
През пролетните ваканции организирах-
ме „Ваканция с карта и компас”, в които 
провеждахме обучението из по-далечните 
картирани столични паркове, а в послед-
ните години се включихме в Световния 
ден на ориентирането, който по тради-
ция се провежда през месец май в двора на 

училището и в главната проява за София 
в Южния парк. Участвахме и в традицион-
ните ученически туристически празници 
във Витоша, като част от туристиче-
ския маршрут към Дендрариума премина-
ваме с карта и компас от стадиона на 
село Владая. Имаме и няколко разходки с 
карта из Люлин планина, околностите на 
Бояна, Симеоново, Железница. В последни-
те години голяма част от ориентировъч-
ните прояви организираме с Клуб по ори-
ентиране „Валди” с неоценимата помощ 
на Станка Кючукова и Теодор Димитров 
и част от децата и родителите на този 
клуб. Неизменен секретар и помощник ни 
беше и членът-учредител на „Пушкин-133” 
инж. Ирка Нановска. В редиците на нашия 
клуб се състезава и един от най-опит-
ните ориентировачи на България - Дичо 
Гогов, за когото имахме възможност да 
разкажем повече в специална статия в 
предишния брой на списание „БГ Ориенти-
ране”.

Но ситуацията по отношение на спорта 
се промени след влизане в сила на но-
вия закон за физическото възпитание и 
спорта през 2019 г. и тъй като нашето 
сдружение не отговаря на изискванията 
за членуване в спортна федерация, по-
търсихме възможност за продължение на 
ориентировъчния живот на активните 
състезатели в клуб „Рила” София, с пред-
седател ЗМС Никола Беделев. За някои от 
нас, това бе завръщане, защото именно 
КО „Рила” бе нашето гнездо, откъдето из-
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летяхме през 2009 г. Новият-стар клуб ни 
прие радушно и вече няколко месеца сме 
картотекирани състезатели на „Рила”. 
Отблагодаряваме се с добро представяне 
в състезанията от държавния и национал-
ния календар, като все по-често на стъл-
бичката за награждаване се изкачват и 
„Рилци” от „Пушкин”.

Клуб по ориентиране „Рила” се свързва с 
незабравимата Благовеста Аврамова, 
която му отдаде повече от 35 години от 
създаването му до последния си дъх през 
2019, но почти от самото начало негов 
основен двигател, организатор и в първи-
те и последните години - председател, е 
ЗМС Никола Беделев.

Предшественик на „Рила” беше клубът по 
ориентиране „Родина”, който функциони-
раше в Централната спортно-туристи-
ческа станция към Министерство на про-
светата в Детския град край Панчарево, 
където учител-методист в отдел „Тури-
зъм” беше МС Благовеста Аврамова. Клу-
бът бе създаден с експериментална цел и 
за няколко години набра скорост и стъпи 
на здрави организационни и методически 
основи. В клуба се обучаваха 80-100 уче-
ници от близките райони. Дейността 
му бе обезпечена с всичко необходимо 
- методичен кабинет, помагала, богата 
материална база, екипи, транспорт, ме-
дицинско осигуряване. Учебният процес 
започва с деца от началния курс - с игри 
по ориентиране и постепенно се дости-

га до съвършенство в ориентирането и 
физическата подготовка. Заслужено най-
добрите състезатели от клуба намират 
място в националните юношески отбори 
на България за участие в международни-
те състезания за купа „Родина”. 

В просветното министерство се взема 
решение, че експериментът е успешен и 
опитът може да се ползва в национален 
мащаб. Създадената литература /беседи, 
програми, упражнения и др./ е размножена 
за училищата в цялата страна и ръко-
водството на ЦСТС закрива КО „Родина”. 
Благовеста Аврамова е пенсионирана и с 
радост приема да работи като сътрудник 
в новосъздаденото туристическо друже-
ство в квартал „Младост”, което се каз-
ва „Рила”. Цялата си енергия, любов, все-
отдайност и опит от ЦПШ „Мальовица”, 
ЦСТС и КО „Родина” тя насочва към но-
вия клуб към ТД „Рила”. Съставят 
се групи от училищата в 
района. Привличат се 
учители, актив-
ни състезатели, 
някои от участни-
ците в „Родина”. 
След подготвител-
ния цикъл следват и 
първите състезания, в 
които младите „рилци” 
се представят добре, а 
към клуба се присъединя-
ват състезатели, живеещи 
в квартал „Младост”. Едни 

тематика Иван Симеонов - почетен граж-
данин на София. Под негово ръководство 
в Софийската математическа гимназия 
са израснали множество шампиони по ин-
форматика и математика, а в клуб „Рила” 
идват от СМГ много негови ученици, за да 
се обучат в тънкостите на ориентиране-
то и за отмора след сложните матема-
тически задачи. Те станаха и добри ори-
ентировачи и чрез тях се прослави името 
на клуба.

Ежегодно клубът организира по три под-
готвителни лагера с продължителност 
по 7-10 дни в Рила, Витоша и Родопите. 
В лагерите работеха педагози на високо 
ниво. В тях децата се обучаваха, закаля-
ваха, тренираха в добри условия и успеш-
но се подготвяха за по-високи постиже-
ния в спорта. Дните минаваха в спорт и 
занимания, а вечерите - с подходяща кул-
турно-масова работа, песни и игри. Деца-
та денонощно бяха под лекарски надзор. 
Ентусиазмът на Блага беше заразителен. 
Учители, родители, по-големи състезате-
ли, ветераните в клуба - всички помагаха 
с труд, време и средства, за да се оси-
гурят най-добрите условия за обучение и 
подготовка на младите състезатели. В 
динамичното време на промените след 
1989 година, клубът сменя три пъти по-
мещението, в което се помещава. Зани-
манията с карта и компас се провеждат 
в софийските паркове и околностите 

на София, но най-вече - край монумента 
„Знаме на мира”, по-известен като „Кам-
баните”. Три пъти през седмицата Бла-
говеста Аврамова работеше преди обед 
и след обед, за да се обхванат ученици-
те от двете смени, а събота и неделя 
се участваше в състезания из цялата 
страна. Проведени бяха и няколко курса и 
изпита за съдии и инструктори по ориен-
тиране.

Домът на Благовеста и Аврам Аврамови 
бе винаги отворен за посещение от акти-
вистите на клуба, състезатели, родите-
ли, деятели. С усмивка и добра дума е по-
срещнат всеки, който иска да научи нещо 
за ориентирането, да помогне с каквото 
може на клубния живот. На първи март 
1998 година излиза първият брой на вест-
ник „Рила” - нюзлетър за членове и фенове 
на КО „Рила” София. Той се списва от ма-
лък редакционен екип под ръководството 
на Константин Койнов, но голяма част от 
материалите са от Благовеста Аврамо-
ва. (На един от празниците на вестниче-
то се роди закачката, че ако не се казва-
ше „Рила”, името му щеше да бъде „Блага 
дума”). На страниците на малкото клуб-
но вестниче всеки месец се поместваха 
разкази за клубното ежедневие, успехи и 
проблеми, методически насоки, здравни и 
тренировъчни съвети, снимки от състе-
зания, лагери и тържества. До 2010 го-
дина излизат повече от 100 броя, а първи 

март става празник на клуба и вестник 
„Рила”. Последният засега брой 129-ти, 
излиза през 2015 година. Поканен на праз-
ника през 2005 година, тогавашният пред-
седател на федерацията по ориентиране 
проф. Атанас Георгиев обеща, че БФО ще 
започне да издава свой печатен орган - 
списание „БГ Ориентиране” и след няколко 
месеца - това наистина стана факт.

От 1993 до 2002 година клубът органи-
зира десет състезания по ориентиране 
за купа „Рила” и участници от цялата 
страна имаха удоволствието да пробя-
гат интересни маршрути, разработени 
от Григор Калоянов, Стефан Стефанов, 
Марин Диков и Никола Беделев. В края на 
2001 года клубът има нов председател - 
Пламен Йорданов, който внася младежки 
дух и бизнес нюх в управлението на „Рила”. 
След десетина години, Пламен се отдели 
от клуба и създаде заедно с част от клуб-
ните членове ново сдружение, което на-
рече „Дрийм Тийм”, но то просъществува 
за кратко и се вля в редиците на „Валди” 
София. От тогава до днес ръководството 
на сдружението е поето от Никола Беде-
лев.    

от първите са Руска и Никола Беделеви. 
Новият клуб се учредява в края на 1993 го-
дина и е регистриран в Софийски градски 
съд в началото на 1994 година, съгласно 
тогавашното законодателство и избира 
свое ръководство, а в дейността му ак-
тивно се включват учители, завършили 
курсове за инструктори по ориентиране 
в ЦПШ „Мальовица” и ЦСТС. Дълги години 
активен помощник беше учителят по ма-
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БебоциКадри от 
EYOC 2018

Калина Емилова Йосифова Борис на Катя

Йоана на Тачо и Теди

Жасмин Борисова Йосифова

Йоан на Вики и Теди Илиян Иванов с Даника

Леа на Антония и Димитър Елена Карамишева с Деница

Драги любители на ориентирането,

Не вие, професионалистите, а вие, 
които любите, т.е. обичате да 
откривате скритите в гората 

контролни знаци, разчитайки условни-
те знаци на своите карти и търсейки 
природните знаци, които бележат скри-
тите пътечки към съкровищата на ле-
совете.

Споделям с вас тези редове, защото знам, 
че ще бъда правилно разбран. Защото ори-
ентировачите са разбран народ. И разу-
мен.

Ориентировачите са също така знаещи, 
интелигентни, хитри. Най-хитрите иг-
рачи, които се „изхитряват” да изиграят 
играта, наречена „Живот” толкова пъти, 
в колкото състезания участват.

Може би не го съзнаваме, но същността 
на нашия спорт е умален модел на битие-
то. И справяйки се с проблемите на ориен-
тирането, си отговаряме на най-важните 
въпроси: КОИ СМЕ НИЕ, КЪДЕ СМЕ СЕГА, 
ОТКЪДЕ ИДВАМЕ, НАКЪДЕ ОТИВАМЕ, 
КЪМ КАКВО СЕ СТРЕМИМ, КАК ДА ГО 
ДОСТИГНЕМ и КОГА ДА СПРЕМ. 

Нарочно помолих тази колонка да намери 
място точно на тази страница - с БЕБЕ-
ТАТА, ЮБИЛЯРИТЕ, ПОКОЙНИЦИТЕ. Така 
по-лесно ще бъде разбрана гледната ми 
точка… Която всъщност не е една, а ня-
колко, колкото контролните точки в ори-
ентировъчния маршрут.

Любов - магическа реалност, която „дър-
жи” стрелката на компаса. Посредством 
компаса ние следваме указания, които 
идват от самото сърце на Земята. Земя-
та, върху която бягаме, от която се оп-
итваме да избягаме, но все едно - в нея 

ОРИЕНТИРОВАЧИТЕ 
СА ОТКРИВАТЕЛИ НА 
СЪКРОВИЩА    Константин Койнов

  Дървенофилософски разсъждения 
за нашия си начин на живот

ще се спрем за кратък или вечен покой. 
Като стъпваме по нея, Земята, правим 
така, че и нашето сърце да бие по-бър-
зо. Така започва и нашата надпревара с 
времето. Времето - което ни „превърта” 
(Васил Левски), но и което и ние превър-
таме. Небесната пътека, която следваме 
/Азимутът/ и крачките, които отброява-
ме. И картата, която ни дава най-ясната 
картина „от птичи поглед” на нещата 
от действителността/реалността, но 
само на външната им, видимата част. И 
колко вникване/проникване е нужно да се 
разбере същността, сърцевината на не-

щата под видимата материална обвивка/
опаковка…

Всеки старт е като раждане, всеки финал 
е като смъртта. Какво правим между на-
чалото и края? Как преминава нашия жи-
вот? Как пробягваме маршрута на битие-
то? През какви баири и гъсталаци бродим, 
в какви блата затъваме, как летим по 
поляните или се заплитаме в къпинака? 
Лесно ли разплитаме загадките на марш-
рута? Лесно ли откриваме закътаните 
контролни точки? Имаме ли право на вто-
ри шанс при неуспех от раз?

И тъй: от старт на старт, от живот 
на живот, от съкровище на съкровище, 
живеем си живота и живот си живеем. 
И богатеем! Крачка след крачка и все на-
пред и все във вярната посока?...

Живейте! И бъдете здрави! 
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Юбиляри

Im Memoriam

Аврам и Благовеста Аврамови

Тодор Стратиев 
75 години

Петър Панков 
75 години

Вяра Кирилова 
75 години

Веска Георгиева 
70 години

Венелин Иванов 
80 години

Пламен КириловБожко ВълкановИнж. Ирка Нановска

Димитър Календжиев 
70 години

Тодор Педев 
50 години

Светослав Стоянов 
50 години

Иван Георгиев 
50 години

Диан Бонев 
50 години

Петранка Ангелова 
50 години

Илиан Дянков 
50 години

Пепа Сотирова-Карагьозова 
60 години

Пламен Недялков 
60 години

Бойко Станков 
60 години
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