БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО“ТУРИЗЪМ, СПОРТ И ЕКОЛОГИЯЕТЕТРОПОЛЕ“ ГР.ЕТРОПОЛЕ
СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР
„ЗЛАТНА ЕСЕН 2018” ЕТРОПОЛЕ ОТ 05-07.10.2018 г.
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ДОМАКИНИ:ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО“ТУРИЗЪМ, СПОРТ И ЕКОЛОГИЯЕТРОПОЛЕ“ ГР.ЕТРОПОЛЕ
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.Развитие на ученическия туризъм и обмяна на опит между ученически туристически формации.
2.Популяризиране възможностите на Етрополски регион като туристическа дестинация.
ІІ. МЯСТО И ВРЕМЕ
Седмия национален туристически събор “ЗЛАТНА ЕСЕН 2018” ЕТРОПОЛЕ и Национална среща на учители и
специалисти, които ръководят туристически клубове и форми, модул “Туризъм” или “Масов спорт” ще се проведе в град
Етрополе от 05-07.10.2018 г. с домакинсдтвото на ТД“Туризъм, спорт и екология- Етрополе” гр.Етрополе, под патронажа
на кмета на общината Димитър Димитров.
ІІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ, НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВКИ
В събора имат право на участие училища от страната с учители , които ръководят туристически форми:
природоизследователски или природозащитни отряди, СИП „Туризъм,” модул “Туризъм”,“Масов спорт” или групи по
туризъм към училищата и туристическите дружества и клубове по туризъм. Групите да са от възрастовите групи: 1-4 клас,
5-7 клас и 8-12 клас, занимаващи се с туризъм. В срещата могат да участват и туристи - водачи на ученически групи. За подобрата организация, участниците в срещата трябва да заявят участието си най- късно до 24.09.2018 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
ТД“Туризъм, спорт и екология- Етрополе” гр.Етрополе – 0886 813 474 – Кати Дочева
Ръководителите на групи трябва да представят на ръководството на проявата следните документи:-- Индивидуална или групова поименна застраховка за дните на проявата, заверен мед. преглед на
участниците в състезанията и документи съгласно изискванията на МОН, за провеждане на туристически
прояви
- такса участие в която влизат следните услуги:
 49 лв. - 4 лв. стартова такса, 24 лв. за две нощувки и 21 лв. за организирано хранене с топла прясна
храна /вечеря на 05.10., закуска, обяд и вечеря на 06.10. и закуска на 07.10./
 29 лв. – 4 лв. стартова такса, и един храноден 25 лв / за обяд и вечеря и една нощувка на 06.10. и
закуска на 07.10./
 4 лв – участие за деня и връщане обратно без храна –само стартова такса
ІV. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Организационните разходи по провеждане на срещата, вътрешен транспорт и наградния фонд
/медали и грамоти/ са за сметка на община Етрополе, а пътните, нощувката и храна са за сметка на участниците. БФТуризъм
осигурява методическата и техническата подготовка на състезанията и купите за комплексното класиране.
Сумите за стартова такса и храна общо по време на престоя в размер: на 49 лв. на човек – с две нощувки и храна;
29 лв. на човек - с една нощувка и храна, трябва да се преведат най-късно до 24.09.2018 г. със запис на адрес: БФТуризъм,
булевард”В.Левски” 75, ет.5, ст.504, София 1142, по банков път: ОББ клон Мария Луйза, БФТуризъм, BIC – UBBS BGSF,
IBAN – BG 76 UBBS 842 310 107 457 12 или на името на ДЕЛА ПАВЛОВА КАВЪРКОВА.
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БФТ ще издаде документ за внесените суми на участниците, като за целта тези, които са за сметка на училища или
дружества, трябва да изпратят в заявките и данни за булстат, МОЛ /име/. Превелите по банков път да носят копие от
документа на превод.
Забележка: Участниците в събора ще нощуват в х-л „Еверест“ гр.Етрополе – 12 лв. на човек за една
нощувка.Всеки ръководител да заяви предварително колко участници ще нощуват и за колко нощувки на човек / за
една или две /. Храненето за колко човека ще бъде пълно или частично.
За сведение на ръководителите - закуска -3 лв, обяд 5 лв и вечеря 5 лв.

ПРОГРАМА
05.10.2018г. петък
14.00 - 15.30 - Пристигане и настаняване на участниците - х-л „Еверест“ гр.Етрополе
16.00 – 16.30 - Тържествено откриване на Национален туристически събор
„Златна есен”-2018 -площад „ 9-ти септември” пред община Етрополе
16.30 - 18.00 – Състезание по майсторско управление на велосипед /приложно колоездене/. Резултатите няма да
влизат в комплексното класиране но
18.00 - 19.30 - Свободно време
19.30 - 20.00 – Вечеря
20.00 - 21.00 – Техническа конференция
20.00 – 22.30 –Анимационни- шоу игри за участниците ,вечер на запознаването.
06.10.2018 г събота
7.00 - 7.30 – Закуска
8.00 - 12.30 – Спортно-туристически състезания /щафета, теглене на въже, дартс и опъване на
палатка за време
9.00-13.30 – туристически преход до вр.Свети Атанас и обратно за участници над 18 години и ръководители от
групите не заетки с организацията на състезанията /продължителност 6 часа/
13.30-14.00 – Обяд
14.00-18.00 – Спортно-туристически състезания /коло –крос за възръстови групи 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас момичета и момчета– индивидуално. Резултатите няма да влизат в комплексното класиране. Участниците
класирали се до трето място ще бъдат наградени с медали. Желателно е да си носят участниците лични велосипеди
но в краен случай на майсторското управление може да се ползва велосипед от Етрополе
18.00–18.30 - Свободно време
18.30-19.30 - Обявяване на класирането от спортни-туристическите състезания.
19.30-20.00 – Вечеря
20.00-22.30 – Художествена самодейност на туристическа тематика от участниците. Дискотека.
07.10.2018 г. Неделя –
7.30 – 8.00 – Закуска
8.00 – 10.00 – По желание - разглеждане на забележителностите на гр. Етрополе и посещение на Етрополския
манастир и отпътуване за родните места.
При лоши атмосферни условия програмата може да претърпи промени.

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ: /п/
/ДИМИТЪР ДИМИТРОВ/

БФТУРИЗЪМ:/п/
/ ВЕСЕЛ ПЕНДИЧЕВ /

ТД“ТУРИЗЪМ, СПОРТ И ЕКОЛОГИЯ- ЕТРОПОЛЕ“ ГР.ЕТРОПОЛЕ/п/
/ИНЖ.КАТИ ДОЧЕВА/

2

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ И ИГРИ
ПО ВРЕМЕ НА СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР „ЗЛАТНА ЕСЕН” –
ЕТРОПОЛЕ 2018
1.Спортно туристическа щафета – 1 момиче и 3 момчета във възрастова група 1-4 клас, 5-7
клас и 8-12 клас /може и само момичета но участват на общо основание в класирането/
 І пост –бягане по маркиран път – 400 м
 ІІ пост – перфориране на контролни точки по маркирана отсечка – 300 м
 ІІІ пост – преминаване на въжен мост
 IV пост финално бягане 100 метра
2.Теглене на въже – по 1 момиче и 3 момчета в отбор за възраст 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас
3.Построяване на палатка за време – по 1 момиче и 3 момчета в отбор за възраст 1- 4 клас, 5-7
клас и 8-12 клас.
4.Дарст за възраст- по 1 момиче и 3 момчета в отбор за възраст 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас.
5.Коло-крос за възраст 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас момичета и момчета-индивидуално
класиране по възрастови групи.
6.Майсторско управление на велосипед /приложно колоездене/ за възраст 1-4 клас, 5-7 клас
и 8-12 клас момичета и момчета-индивидуално класиране по възрастови групи.
Класирането по т.1, 2, 3 и 4 ще бъде отборно, а за т.5 и 6 – индивидуало.за всички дисциплини
по възрастови групи за 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас Комплексно класиране ще стане по точкова система по отбори и затова в отборите участват
едни и същи състезатели. Точки ще носят дисциплините по т. 1,2,3 и 4. Няма да влизат в
комплексното класиране т. 5 и 6.
Победителите от всички дисциплини ще бъдат наградени с медали и грамоти, а класиралите се
в комплексното до трето място с купи.
7. Художествена самодейност на туристическа тематика от участниците

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. Едно училище или
дружество може да участва с няколко отбора но с едни и същи деца във всички дисциплини,
тъй като комплексното класиране ще стане по отбори.

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-добра организация примерни заявки за участие за предпочитане е
да се дават на имейла на федерацията, който е посочен в поканата и на следните телефони:
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 СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР
„ЗЛАТНА ЕСЕН - 2018”ЕТРОПОЛЕ
І.Спортно туристическа щафета:
Възрастова група – 1-4 клас - с колко отбора
Възрастова група – 5-7 клас - с колко отбора
Възрастова група - 8-12 клас – с колко отбора
ІІ.Теглене въже
Възрастова група – 1-4 клас - с колко отбора
Възрастова група – 5-7 клас - с колко отбора
Възрастова група - 8-12 клас – с колко отбора
ІII.Построяване на палатка
Възрастова група – 1-4 клас - с колко отбора
Възрастова група – 5-7 клас - с колко отбора
Възрастова група - 8-12 клас – с колко отбора
IV. Дарст
Възрастова група – 1-4 клас - с колко отбора
Възрастова група – 5-7 клас - с колко отбора
Възрастова група - 8-12 клас – с колко отбора
V. Коло-крос
Възрастова група – 1-4 клас - с колко момичета и момчета
Възрастова група – 5-7 клас - с колко момичета и момчета
Възрастова група - 8-12 клас – с колко момичета и момчета
VI. Майсторско управление на велосипед /Приложно колоездене/
Възрастова група – 1-4 клас - с колко момичета и момчета
Възрастова група – 5-7 клас - с колко момичета и момчета
Възрастова група - 8-12 клас – с колко момичета и момчета
VII. Художествена самодейност на туристическа тематика - училище, клуб,
дружество
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. Едно училище или дружество може да
участва с няколко отбора, но с едни и същи деца във всички дисциплини, тъй като
комплексното класиране ще стане по отбори .В заявката да се упомене колко отбори от
училище ще участват в дисциплина и във възрастова група /Например два отбора на
щафета във възраст 1-4клас/.
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ОКОНЧАТЕЛНА ПОИМЕННА ЗАЯВКА - образец
ОУ /СОУ, ТД, КТ И ДР/............................................................ ГР/С/...................................
Тел...............................имейл..............................................
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
В СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ СЪБОР
„ЗЛАТНА ЕСЕН - 2018” ЕТРОПОЛЕ
І. Спортно туристическа щафета:
Възрастова група – 1-4 клас
1.пост / Трите имена/
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 5 - 7 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 8 - 12 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4
ІІ.Теглене въже
Възрастова група – 1-4 клас
1.пост / Трите имена/
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 5 - 7 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 8 - 12 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4.
III.Построяване на палатка
Възрастова група – 1-4 клас
1.пост / Трите имена/
2. и т.н
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3.
4.
Възрастова група – 5 - 7 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 8 - 12 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4
IV.Дарст
Възрастова група – 1-4 клас
1.пост / Трите имена/
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 5 - 7 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4.
Възрастова група – 8 - 12 клас
1.пост / Трите имена
2. и т.н
3.
4

Момичета
1. Трите имена
2. И т.н.

V. Коло-крос
Възрастова група – 1-4 клас
Момчета
1. Трите имена
2. И т.н.
Възрастова група – 5 – 7 клас

Момичета
1. Трите имена
2. И т.н.

Момчета
1. Трите имена
2. И т.н.
Възрастова група – 8 – 12 клас

Момичета
1. Трите имена
2. И т.н.

Момчета
1. Трите имена
2. И т.н
6

Момичета
1. Трите имена
2. И т.н.

VI. Майсторско управление на велосипед
Възрастова група – 1-4 клас
Момчета
1. Трите имена
2. И т.н.
Възрастова група – 5 – 7 клас

Момичета
1. Трите имена
2. И т.н.

Момчета
1. Трите имена
2. И т.н.
Възрастова група – 8 – 12 клас

Момичета
1. Трите имена
2. И т.н.

Момчета
1. Трите имена
2. И т.н.

VII. Художествена самодейност на туристическа тематика - училище, клуб, дружество
Участие или неучастие.

Ръководител:
/.............................../
Име и фамилия

Директор /Председател/:
/подпис и печат/
/................................/
Име и фамилия

Представя се добре оформена на техническата конференция
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