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БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ 
                 

                                          ОБЩИНА ТЕТЕВЕН 

КЛУБ ПО ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ „ЦАРИЧИНА” ТЕТЕВЕН 

 

V  НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ  СЪБОР„ТЕТЕВЕН - 

2019 “                         

19.04. – 21.04.2019 година 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
Развитие на масовия туризъм в страната, обмяна на опит между  клубовете по 

пешеходен туризъм и ученически туристически формации и учители, занимаващи се с 

туристическа дейност в училище. 

ІІ. МЯСТО И ВРЕМЕ  
V национален пролетен туристически събор “Тетевен 2019”, ще се проведе в  гр. 

Тетевен  в периода 19.04. – 21.04.2019 година съвместно от БФТуризъм, Община Тетевен и 

КПТ „Царичина” Тетевен. 

ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  И ЗАЯВКИ 
В събора право на участие имат групи от  клубове по туризъм ЮЛ и клубове и секции 

по пешеходен туризъм към туристическите дружества и училища от страната - 

природоизследователски или природозащитни отряди, СИП „Туризъм,” модул “Туризъм”, 

“Масов спорт”  в групи:  1-4 клас,  5-8 клас и мъже и жени.  

За  по-добрата организация участниците в срещата, трябва да заявят участието си най- 

късно до 15.04.2019 г. с примерна заявка на адрес: БФТ, бул.Васил Левски 75, ет.5, ст.504, 

София 1000 или e-mail: bftourism@abv.bg . Окончателните поименни заявки  да се представят 

на техническата конференция. Образци ще ви бъдат изпратени заедно с наредбите и 

указанията. За информация и справки на следните телефони: БФТ – GSM 0882 966 451   – 

Делка Кавъркова; за община Тетевен – e-mail: abrashev@mail.bg и  0886 404 925 – Димчо 

Диков и за КПТ ”Царичина” 0887 924 392 – Пепа Кунинчанска 

Ръководителите на групи  трябва да представят  на ръководството на проявата 

следните документи: 

-    Поименна заявка, заверена от представителството на групата: училище, дружество 

или клуб по туризъм. Индивидуална или групова поименна застраховка за дните на 

проявата, заверен мед. преглед на участниците в състезанията и преходите.  

-    68 лв. такса участие за учениците, която  включва: стартова такса 4 лв. и 64 лв. 

нощувки и храна / 2 нощувки по 20 лв. = 40 лв и храна 24 лв- вечеря в петък 6 лв.; 

закуска, обяд и вечеря в събота 15 лв; закуска в неделя 3 лв. На вниманието на тези, 

които ще ползват частично храна, таксата ще е следната: таксата от 4 лв. плюс 

сумите, които ще ползвате за нощувка и храна.  

- 64 лв. за ръководители – 2 нощувки по 20 лв., вечеря в петък 6 лв.; закуска, обяд и 

вечеря в събота 15 лв. и закуска в неделя 3 лв. 

По заявка можете да заявите колко закуски, обяди и вечери ще ползвате.  

Забележка: Нощувката ще бъде в хотел „Здравец“ Тетевен, който се намира под 

мястото на състезанията. Стаите са двойки и тройки със санитарни възли. Храненето 

ще става с топла храна в ресторанта на базата. Тези, които няма да са за два дни, в 
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заявката да упоменат броя на нощувките на човек и какви хранения ще ползват. Тези, 

които искат и обяд в неделя, също трябва да отбележат това в заявката. 

Тъй като има и почиващи, заявките трябва да се дадат навреме, за да могат 

всички да бъдат настанени. 

 

ІV. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ 
Организационните разходи са за сметка  на организаторите, а пътните, нощувката и 

храната са за сметка на участниците.  

Таксата участие в проявата от 68 лв. за ученици и 64 лв. за ръководители, трябва да се 

преведе най-късно до 15.04.2019 г. по банков път: ОББ клон Мария Луйза, БФТуризъм, 

BIC – UBBS BGSF, IBAN – BG 76 UBBS 842 310 107 457 12 или на място. БФТ ще издаде 

документ за внесените суми на отборите, като за целта тези, които са за сметка на училища 

или дружества и клубове, трябва да изпратят в заявките  и  данни за  Булстат, МОЛ /име/ . 

Превелите по банков път да носят копие от документа на превод. 

При издаване на фактурите на внесени суми по касов път, БФТ издава към тях 

квитанция от приходен ордер, която е като касов бон. За тези, които не признават 

квитанцията от приходния ордер, да преведат парите по банков път. 

 

ПРОГРАМА 

19.04.2019 г. петък 
До 13.00 часа пристигане на участниците в хотел „Здравец” 

14.00 – 15.00 -  откриване на събора   

15.00 -  19.00 – преход –Тетевен –местността „Костина”, мястото на което е убит 

Георги Бенковски- поднасяне на цветя на паметника, за възраст над 19 години;   

19.00 -  20.00 – Вечеря и свободно време 

20.00 -  21.00 – Техническа конференция 

21.00 -  22.30 – Вечер  на предизвикателството 

20.04.2019 г. Събота 
8.00 -  8.30  – Закуска 

9.00 - 12.30 – Спортно-туристически състезания: щафета от 4 поста, състезание – 

скоростно преминаване на въжена пътека за 1-4 клас,  5-8 клас; поход  за възраст над 19 

години до 19.00 часа.  

13.00 - 14.00 – Обяд  

14.30 - 16.30 –  теглене на въже; построяване на палатка; 

17.00 – 19.00 – свободно време 

19.00 – 19.30 - Награждаване на първенците от спортно - туристическите състезания,  

19.30 - 20.00 – Вечеря 

20.00-22.30 – Художествена самодейност на туристическа тематика.  Дискотека. 

21.04.2019 г. неделя 
8.00 – 8.30 - Закуска 

9.00 – 12.00 Разходка до Тетевенския водопад и др.забележителности на Тетевен за 1-4 

клас и 5-8 клас   

12.00 – 13.00 - Обяд 

14.00 – Закриване на събора и отпътуване на участниците 

 

 

 

БФТуризъм 
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УКАЗАНИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И ИГРИ ПО 

ВРЕМЕ НА V НАЦИОНАЛЕН  ПРОЛЕТЕН   ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР 

„ТЕТЕВЕН - 2019 „ 

1.Спортно туристическа щафета – 1 момиче и 3 момчета за група 1-4 клас и 5-8  клас 

/може и само момичета, но участват на общо основание в класирането/ 

 Четиримата бягат заедно по маркиран път през пресечена местност, като един 

носи малка раница на гърба с номер на нея, презрамките да бъдат поставени  на 

раменете и в раницата да има шише с 1.0 л вода. Друг носи състезателния картон 

и  по маркиран път, където има контролна точка перфорира в квадратчета по 

ред. 

 Всички стигат до пейка и на разстояние са поставени кошчета, като всеки хвърля 

по три пъти с малка топка. Ако не вкара топката вътре получава по 10 сек 

наказателни към постигнатото време при бягането. 

 След като всички са хвърляли в цел се придвижват до старта на следващата 

позиция. Двама правят столче с ръце за пренасяне на контузен до финала и 

финишират заедно. 

Засича се време на последният участник от отбора. 

      За щафетата отбора, трябва да  си осигури  задължително  малка раничка 

вътре с шише пълно с вода 1.0 л и най-малко 3 безоспастни игли за номера.  

2.Скоростно преминаване на въжена пътека  20 м-  3 състезатели от отбор /1 момиче 

и 2 момчета/  за възраст 1-4 клас и за възраст 5-8 клас – записва се времето от старта на 

първия и финала на последния от отбора.. 

3.Теглене на въже – по 1 момиче и  3 момчета в отбор за група 1-4 клас и 5-8 клас.. 

4.Построяване на палатка – 4 състезатели /без уточняване на пол/ за група 1-4 клас и 

5-8 клас 

5.Художествена самодейност – отборно представяне 

 Класирането ще бъде  отборно за всички дисциплини по възрастови групи 

/взависимост от описанието на игрите/  и  комплексно за всички училища за възраст 1-4 

клас и 5-8 клас по точкова система. Няма да носят точки за  комплексното класиране 

дисциплините от точки 5.  

Победителите от всички дисциплини  ще бъдат наградени с медали, грамоти за 

художествената самодейност , а класиралите се в комплексното  до трето място по 

възрастови групи  и купи. 

 

Важно: В игрите където са фиксирани бройки момичета и момчета може да 

участват само момичета, но на общо основание в класирането, само момчета не 

може или остават след последно класиралия се редовен отбор по правилата. 

Където е дадена само бройка – може да се разпределят състезателите както искат 

ръководителите на отбори по пол. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-добра организация трябва да се подаде примерни заявки за 

участие -  за предпочитане е да се дават на имейла на федерацията, който е 

посочен в поканата  и на   GSM: 0882 966 451 -  Д.Кавъркова. Окончателните 

официални поименни заявки по дисциплини се дават на техническата 

конференция. 

 

        БФТуризъм 
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ПРИМЕРНА ЗАЯВКА - образец 

 

 

ОУ /СОУ, ТД, КТ И ДР/............................................................ ГР/С/................................... 

Тел...............................имейл.............................................. 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

 В  V НАЦИОНАЛЕН  ПРОЛЕТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР 

 „ТЕТЕВЕН -  2018”  

 

І.Спортно туристическа щафета: 

            Възрастова група  – 1-4 клас   

Възрастова група – 5-8 клас 

  

 

ІІ.Скоростно преминаване на въжена пътека 20 м -  

Възрастова група  – 1-4 клас     

            Възрастова група – 5 – 8 клас 

 

 

ІІІ.Теглене въже 
 Възрастова група  – 1-4 клас     

            Възрастова група – 5 – 8 клас 

  

  

ІV.Построяване на палатка 

 Възрастова група  – 1-4 клас     

            Възрастова група – 5 – 8 клас 

 

 

VІ. Художествена самодейност на туристическа тематика – максимум 10 

минути  на група 

Възрастова група  – 1-4 клас     

            Възрастова група – 5 – 8 клас 

 

 

Ръководител:      Директор /Председател/: 

           /.............................../  /подпис и печат/ /................................/ 

                Име и фамилия        Име и фамилия 

 

Забележка: Най-отдолу да се упомене броя на участниците, заедно с 

ръководителите и шофьори – това важи за настаняването и храната, както в 

заявката да се упомене колко отбори от училище ще участват в дисциплина и във 

възрастова група /Например два отбора на щафета в възраст 1-4клас/ 

В тези дисциплини, в които не участвате, пишете „не“. 
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ОКОНЧАТЕЛНА  ПОИМЕННА ЗАЯВКА - образец 

 

ОУ /СОУ, ТД, КТ И ДР/............................................................ ГР/С/................................... 

Тел...............................имейл.............................................. 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

В V НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН  ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР 

„ТЕТЕВЕН -  2018” 

 

І. Спортно туристическа щафета: 

          Възрастова група  – 1-4 клас   Възрастова група – 5 - 8 

 1. Трите имена/    1. Трите имена 

2. и т.н     2. и т.н 

3.       3. 

 4.       4. 

          

ІІ. Скоростно преминаване на въжена пътека 20 м - 

Възрастова група  – 1-4 клас   Възрастова група – 5- 8 

 1./ Трите имена/    1.Трите имена 

2. и т.н     2. и т.н 

3.       3. 

        

ІІІ. Теглене въже 

Възрастова група  – 1-4 клас   Възрастова група – 5 - 8 

 1. Трите имена    1. Трите имена  

2.       2.  

3.       3. 

 4.       4. 

          

ІV.Построяване на палатка 

Възрастова група  – 1-4 клас   Възрастова група – 5 - 8 
 1. Трите имена    1. Трите имена  

2.       2.  

3.       3. 

4.      4. 

 

ІХ.Конкурс за художествена самодейност на туристическа тематика  и конкурс за 

хумористична сценка – максимум 10 минути  на група 

Възрастова група  – 1-4 клас     

Възрастова група – 5 - 8 

 

Ръководител:      Директор /Председател/: 

           /.............................../     /подпис и печат/

 /................................/ 

                Име и фамилия        Име и фамилия 

 

Представя се добре оформена на техническа конференция 


