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Н А Р Е Д Б А
за провеждане на Тридесети юбилеен национален преглед на
спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения за купата на БФТ
04-06.09.2021 година
І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Националният преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения има
за цел да пропагандира туристическото движение, да съдействува за създаване на навици за системно
практикуване на видовете туризъм и спортно туристическите дисциплини, да се проверят физическите,
техническите и морално-волевите качества на участниците и да се определят първенците в отделните дисциплини
на прегледа.
ІІ.МЯСТО И СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ
Тридесетия юбилеен национален преглед на спортно-туристическите дисциплини и туристическите
Сръчности ще се проведе от 04-06.09.2021 година в района на яз.”Копринка” гр.Казанлък. В него са включени
следните състезателни дисциплини:
1Държавно първенство по воден слалом в тихи води / Приложение № 1/
2. Държавно първенство по туристическо коло-рали / Приложение № 2 /
3. Комплексна туристическа щафета / Приложение № 3 /.
4. Кулинарен конкурс /Приложение № 4/
5.Улов на риба /Приложение № 5/
6.Теглене на въже /Приложение № 6/
7.Построяване на палатка за време №7

8.Извън комплексното класиране: - Скачане с чували за време /Приложение № 8/
ІІІ.ПРОГРАМА НА ПРЕГЛЕДА
04.09.2021 год. /събота/ - до 17.00 часа пристигане на участниците в прегледа на спортнотуристическите дисциплини и спортно-туристическите умения и сръчности и окончателно подаване на
заявките за участие в прегледа;
устройване на бивак в двора на хотел „Роза“ в месността на яз. „Копринка“ или
нощувка в бунгалата и хотела по предварителна заявка.
- 20.00 часа – Техническа конференция за отделните спортни дисциплини
05.09.2021 год./неделя/
- 6.00 часа - състезание за улов на риба
- 8.00 часа – старт държавното първенство по коло рали
- 10.00 часа - старт на държавното първенство по воден слалом в тихи води,
- 13.30 часа – старт на държавното първенство „Комбинираната спортнотуристическа щафета”
- 15.00 – 16.30 часа – кулинарен конкурс и теглене на въже
- 16.30 часа – построяване на палатка и скачане с чували
19.00 часа - обявяване на резултатите от проведените състезания, награждаване на
победителите и закриване на ХХX-я Национален преглед на спортно-туристическите
дисциплини и спорно-туристическите умения и сръчности за купата на БФТ.
06.09.2021 год./понеделник/
- Отпътуване на отборите.
ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Участието в отделните състезания и прояви е съгласно изискванията, посочени в Приложения № 1, 2, 4, 5,
6, 7 и 8 и правилниците за състезанията по воден слалом в тихи води и туристическо коло-рали.
Стартовата такса е 5 лв. на човек за всички дисциплини, само за щафетите е 7 лв. на щафета. Няма да има
стартова такса за скачане в чувал.
V.МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Българската федерация по туризъм поема организационните разходи по провеждане на националния
преглед. Разходите за участие в прегледа са за сметка на туристическите дружества, клубове, секции по видове
туризъм.
VІ. КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането ще бъде, както следва:
- индивидуално – за участниците във: воден слалом в тихи води, туристическо коло-рали и улов на риба
и скачане с чували;
- отборно – за останалите дисциплини;
На класиралите се в индивидуалните и отборните състезания в тройката ще бъдат наградени с медали и
грамоти. Комплексното класиране ще бъде по точкова система. В него няма да участват майсторското управление
с велосипед и скачането с чували. На класираните до трето място ще бъдат връчени купи.
С оглед създаването на по-добра предварителна организация всички дружества и клубове, които ще
вземат участие в прегледа, трябва да изпратят писмени заявки най-късно до 27.08.2021 година,
на адрес: 1000 София, бул.”В.Левски” № 75, етаж V, стая № 504, Българска федерация по туризъм /за националния
преглед/ или на e-mail: bftourism@abv.bg За справки и записвания телефони: БФТ -

GSM 0896 726 701 – Ангелова
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Б Ф Т уризъм

Приложение № 1
НАРЕДБА
за провеждане на държавно първенство по воден слалом в тихи води в рамките на прегледа на
спортно-туристическите дисциплини и туристическите сръчности и умения за 2021 год.
І. ЦЕЛ и ЗАДАЧИ
Първенството има за цел да провери спортно-техническата подготовка и умения на участниците
от клубовете по воден туризъм и воден слалом и се излъчат победителите в отделните класове за 2021
година.
ІІ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Първенството ще се проведе в следните класове и възрастови групи:
К – 1 - деца- момичета и момчета до 14 год., юноши и девойки младша до 16 год., юноши и
девойки старша възраст до 19 год., мъже и жени над 19 год; ветерани – над 45 години
С – 1 – юноши старша възраст и мъже;
ІІІ. ВРЕМЕ, МЯСТО И ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ
Държавното първенство по воден слалом в тихи води ще се проведе в един манш при следната
програма:
04.09./ събота / - пристигане на състезателите и устройване на бивака в района яз.”Копринка” –
гр.Казанлък - в двора на хотел „Роза“
- до 17.00 часа – окончателно подаване на документи за участие в състезанието;
- от 20.00 часа – техническа конференция с ръководителите на отборите.
05.09./ събота / - в 10.00 часа – Старт на състезанието във всички класове и
възрастови групи. Контролния час за закриване на трасето ще се съобщи на техническата конференция
според броя на участниците.
- 19.00 часа награждаване на победителите
06.09./понеделник / - отпътуване
ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМУНТИ
В състезанието по воден слалом в тихи води имат право да участвуват всички клубове по воден
туризъм и воден слалом. Всеки участник участва на лична отговорност. Всеки състезател има право
да участва само в един от обявените състезателни класове. Във всяка група се извършва
класиране, ако в нея стартират най-малко трима състезатели от два различни клуба.
На ръководството на проявата ръководителите на отбори трябва да представят:
1.Окончателна поименна заявка с трите имена, група, дата, месец и година на раждане
2.Застраховка за не по-малко от 1000 лв.
3.Медицински преглед.
4.Стартова такса 5.00 лв на участник.
V. ЕКИПИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ И МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Лодките на участниците трябва да отговарят на условията, указани в Правилника за състезания
по воден слалом.
VІ.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането ще бъде индивидуално. Класиралите се до трето място ще бъдат наградени.
Българската федерация по туризъм поема организационните разходи и наградния фонд.
VІІ. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявки ще се приемат в БФТ до 27.08.2021 година на адрес: БФТуризъм, 1000 София,
бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504 , e-mail: bftourism@abv.bg За справки и информация:
GSM 0896 726 701 – Ангелова
БФТуризъм
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Приложение №2
НАРЕДБА
За провеждане на Държавно първенство по туристическо
коло - рали за 2021 година
І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Държавният шампионат по туристическо коло-рали има за задача:
- да популяризира коло-туризма и туристическото коло рали;
- да провери физическите, техническите и морално-волевите качества на
занимаващите се с коло-рали;
- да се излъчат шампионите за 2021 година;
ІІ.ВРЕМЕ, МЯСТО И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Държавният шавпионат по туристическо коло-рали ще се проведе на 04-06.09.2021
година в района на яз.”Копринка” при следната програма:
04.09.21 год. – пристигане, устроиване на бивака до 17.00 часа в двора на хотел „Роза“
- 20.00 часа – техническа конференция
05.09.21 год. – 8.00 часа старт на първите номера
Държавното първенство по туристическо коло-рали ще се проведе, както следва:
- момичета , момчета от 10 до 14 години
- юноши, девойки от 14 до 18 години
- мъже и жени
- ветерани над 45 години
Първи етап – коло крос в пресечена местност по маркирано на местността трасе и
контролни точки.
Втори етап – майсторско кормуване на велосипед
06.09.21 год. - Отпътуване
ІІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТИ
В Държавното първенство по туристическо коло-рали за 2021 година ще вземат участие
коло-клубовете от страната и индивидуални колотуристи.
На ръководството на проявата ръководителите на отбори трябва да представят:
1.Окончателна поименна заявка с трите имена, група, дата-месец и година на раждане
2.Застраховка за не по-малко от 1000 лв.
3.Медицински преглед.
4.Стартова такса 5.00 лв на участник.
ІV. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Заявки ще се приемат в БФТ до 27.08.2021 година на адрес: БФТуризъм, 1000 София,
бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504 или e-mail: bftourism@abv.bg . За справки и информация
GSM 0896 726 701 – Ангелова

V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
Българска федерация по туризъм ще поеме организационните разходи и наградния
фонд, а всички останали разходи са за сметка на участващите клубове, дружества или на самите
участници.
VІ.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането ще бъде индивидуално и за коло кроса и за майсторското управление – без
общо класиране за двете дисциплини. Класиралите се до трето място в коло кроса ще бъдат
наградени с медали, в майсторското управление с грамоти.

Забележка : Майсторското управление няма да влиза в комплексното
класиране
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БФТуризъм
Приложение №3
Н А Р Е Д Б А
за провеждане на Държавно първенство на комбинирана спортно- туристическа щафета
“Копринка –2021”
І.ЦЕЛ И ЗАДАЧИ
Държавният шампионат по комбинирана спортно-туристическа щафета има за задача:
- да популяризира комбинираната спортно-туристическа щафета сред занимаващите се с
туризъм и спортно-туристически дисциплини;
- да провери комплексната подготовка на физическите, техническите и морално-волевите
качества на занимаващите се с туризъм;
- да се излъчат шампионите за 2021 година;
ІІ.ВРЕМЕ, МЯСТО И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ
Държавното първенство на комбинирана спортно-туристическа щафета “Копринка – 2021” ще се
проведе на 05.09.2021 год. от 13.30 часа в района на яз.”Копринка” –гр.Казанлък”. Щафетата включва
елементи от туристически умения и сръчности, провеждани състезателно. Съдържа пет поста,
разпределени както следва:
Първи пост – коло крос през пресечена местност – 1.5 км
Втори пост – преминаване на въжен мост
Трети пост - движение по азимут - Дължина на етапа – около 700 метра. Получаване на
състезателния картон и азимутна таблица – на пункт “К” .
Четвърти пост–преминаване на препяствие
Пети пост – крос 800 м
Всеки отбор се състои от 5 /пет / състезатели – една жена най-малко, другите мъже, без
ограничения на възрастта. Няма ограничения и в броя на отборите. В заявките трябва да бъдат описани
по пол състезателите на отделните постове. След 19.00 часа на 04.09.21 г. по заявките корекции няма да
се извършват освен по здравословни причини.
Щафетата е малка туристическа раница с бутилка 1.5 л вода, на която се поставя номера на
щафетата и се носи състезателния картон на отбора със отразено стартово време на щафетата. Картонът
заедно с раничката се предават от пост на пост, като в него се отбелязва накрая финалното време на
всеки отбор и се нанасят перфорациите от котролните точки в етапите, както и наказателните точки.

При изгубен картон щафетата се декласира, поради невъзможност да се докаже, че
постовете са преминали по трасето. Всеки отбор сам осигурява необходимата му материална база –
велосипед, раница и 3 безопасни игли за номера, бутилка с 1 л. вода.
Времето за преминаване на всички постове е общо.
Отбор, непреминал през някой от постовете се декласира.
Не се допуска до старта отбор, който не е спазил разпределението на постовете поименно,
съгласно окончателната заявка.
ІІІ.ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ДОКУМЕНТИ
В държавното първенство на комбинирана спортно-туристическа щафета “Копринка – 2021”
могат да вземат участие клубове по различните видове туризъм.
На ръководството на проявата ръководителите на отбори трябва да представят:

1.Окончателна поименна заявка с трите имена, група, дата-месец и година на раждане.
2.Застраховка за не по-малко от 1000 лв.
3.Медицински преглед
4.Стартова такса 7.00 лв на щафета.
ІV. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
Принципни заявки ще се приемат в БФТ до 27.08.2021 година на адрес: БФТуризъм, 1000 София,
бул.”В.Левски” 75, ет.5, ст.504 или на e-mail: bftourism@abv.bg. За справки и информация: GSM
0896 726 701 – Ангелова
Забележка: Окончателна поименна заявка трябва да се предаде най-късно до 17.00 часа
на 04.09.2021 г.
V. МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
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Българска федерация по туризъм ще поеме организационните разходи и наградния фонд, а
всички останали разходи са за сметка на участващите клубове, дружества или на самите участници.
VІ.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
Класирането ще бъде отборно. На класиралите се до трето място ще бъдат връчени медали и
грамота
Б Ф Туризъм
Приложение № 4
КУЛИНАРЕН КОНКУРС
Меню: Зеленчукова супа или чорба.
Начин на провеждане: отборът се състои от двама души. Мястото на провеждане се посочва на
техническата конференция. По даден сигнал участниците започват подготовката.
Времетраене: 80 минути, които включват: почистване и подготовка на продуктите, приготвяне
на ястието и неговото сервиране. Старт 15.00 часа.
Оценяват се: естетическия вид и вкусовите качества на ястието, начина на сервиране при
полеви условия, почистване на района и изхвърляне на отпадъците.
Награждават се най-добре представилите се три отбора.

Забележка: не се позволява ползване на предварително подготвени
продукти.
Б Ф ТУРИЗЪМ

Приложение № 5
СЪСТЕЗАНИЕ ПО УЛОВ НА РИБА
Състезанието по улов на риба се провежда на брега на язовира с въдица с не повече от две
кукички.
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Състезателите заемат определените с жребии места. В 6.00 часа
по даден сигнал започва състезанието, което се провежда в растояние от два часа. След приключване се
претегля уловената риба.
КЛАСИРАНЕ: Класирането е лично и се извършва по теглото на уловената риба. На първо
място се класира този, който е уловил най-голямо количество- тегло риба.
Участниците класирали се до трето място ще бъдат наградени.
Б Ф Туризъм

Приложение № 6
ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ
Състезанието ще се проведе на предварително определана площадка, която ще се обяви на
техническата конференция.
Начин на провеждане: отборът се състои от 5 състезатели, от които най-малко една жена. Изискване за
възраст няма. На техническата конференция ще се обяви мястото и системата на провеждане в
зависимост от броя на заявените за участие отбори
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Право на участие: Всяки клуб или дружество има право да участва с по един отбор.
Класиране: Отборите класирани до трето място ще бъдат наградени.
Б Ф Туризъм

Приложение №7
ПОСТРОЯВАНЕ НА ПАЛАТКА ЗА ВРЕМЕ
Състезанието ще се проведе на предварително определана площадка, която ще се обяви на
техническата конференция.
Начин на провеждане: отборът се състои от 4 състезатели, от които най-малко една жена. Изискване за
възраст няма. На техническата конференция ще се обяви мястото и наказателните точки при пропуснати
неточности при изпълнението на опъването на палатката.
Право на участие: Всяки клуб или дружество има право да участва с по един отбор.
Класиране: Отборите класирани до трето място ще бъдат наградени.
Б Ф Туризъм

Приложение № 8
СКАЧАНЕ С ЧУВАЛИ
Състезанието ще се проведе на предварително определана площадка, която ще се обяви на
техническата конференция и няма да се вземат резултатите за комплексното класиране.
Начин на провеждане: Състезателите трябва да са двата крака в чувала и с ръцете да го
придържат на ниво талия като с отскоци трябва да стигнат до финалната линия за време.
Право на участие: Всяки клуб или дружество има право да участва с по двама участници.
Класиране: Класирането е индивидуално и класираните до трето място ще бъдат наградени.
Б Ф Туризъм
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