
ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД. НА СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „БЕГУН“ 
 

Спортен клуб по ориентиране „БЕГУН” ВАРНА е основан през 2011 г. като 
юридическо лице с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена 
полза, което обединява на доброволен принцип членове, развиващи спортовете 
ориентиране, коло-ориентиране и ски-ориентиране. 
През 2019 г. дейността на клуба беше изцяло насочена към оптимизиране на 
учебно–тренировъчния процес, развитие и масовизиране на спортното 
ориентиране и успешно участие в състезания от Държавния и Международен 
спортен календар. През 2019 г. са картотекирани 41 състезатели към Българска 
федерация по ориентиране. Клубът разполага с един щатен треньор. 
Приключихме 2019 г. с общо 45 медала (15 златни), 12 сребърни и 18 бронзови 
само от Държавни първенства и Национална „Купа България“ в групите 12-21 г. 
като спечелените медали от щафети се считат за един. Отборът се нареди на 
второ място от клубовете в страната според точкуването на Българска 
федерация ориентиране от стартовете от лятно ориентиране с 29 състезатели 
завършили старт от Държавно първенство. С най-много индивидуални медала 
се отличиха Веселин Щерев (М18) 11бр. (2 зл., 1ср.,7 бр.) , Александър Иванов 
(М18) 8бр. (2 зл., 4ср., 2 бр.) Преслав Щерев (М16) (5 зл., 2 ср., 1 бр.), Стоян 
Бачев (М14) 5 бр. (3 ср, 2 бр.), Дани Николов (М12) 4 бр.(2 златни, сребро и 
бронз).  
Участвахме в над 20 състезания от Държавния спортен Календар в общо 45 
състезателни дни.  Четирима състезатели на клубa бяха част от Националния 
отбор, представил България на няколко международни форума: Европейско 
първенство за юноши и девойки до 18 г. ( 28-30 юни, Гродно, Беларус), Световно 
първенство за младежи до 20 г. (07-11 юли – Силкеборг, Дания) и Шампионат на 
Югоизточна Европа  (22-25 август, Кишинев, Молдова/.  
Веселин Щерев – Европейско юношеско и Световно младежко първенство, с 
два медала от Шампионата на Югоизточна Европа – златен спринт и бронз 
средна. 
Александър Иванов - Европейско юношеско и Световно младежко първенство, 

с три медала от Шампионата на Югоизточна Европа –златен средна, сребро на 

щафета и бронз на спринт.  

Преслав Щерев - Европейско юношеско първенство, с три медала от 

Шампионата на Югоизточна Европа – 2 златни на спринт и средна, сребро на 

щафета. 

Валентин Нейков - Европейско юношеско първенство. 

Проведохме 5-дневен лагер по време на пролетната ваканция на учениците в с. 

Шкорпиловци с участието 20 деца от клуба. На лагера присъстваха и много 

клубове от страната, а през Февруари и Март част от състезатели от клуба 

участваха на лагер и състезания в Португалия и Испания. 

Клубът организира традиционната 58-ма купа Варненско лято на 14-15 юли на 

територията на Природен парк „Златни пясъци“ и 5- дневните състезания Купа 

„Бегун“ и Национална „Купа България“ (съвместно с Българска федерация 



ориентиране) в околностите на град Стрелча 31 юли – 04 август, където участие 

взеха близо 800 състезатели от страната и чужбина.  

По случай Световния ден на Ориентирането на 25 май проведохме 

демонстрация на спорта на входа на Морската градина, където участие взеха 

много деца и родители. Във връзка със Световната седмица на спорта във Варна 

организирахме подобно събитие на 29 септември на пл. Независимост, което 

също представляваше интерес за малки и големи. 

За 2-ра учебна година до месец юни организирахме занимания веднъж седмично 

на група от 15 деца в ЧСУ „Ю.Гагарин“ – Камчия, а проект на клуба беше одобрен 

по Програмата на ММС – „Спорт за децата в свободното време“ – Начално 

обучение по спортно ориентиране с период на провеждане  04 март - 30 юни и 

25 септември – 11 ноември. Заниманията се водеха в ОУ „Добри Чинтулов“ гр. 

Варна, участие взеха над 150 деца на възраст 10 -11г. 


