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

Сдружение „Спортен клуб по ориентиране „Темпо”” гр. Варна     е регистрирано 

през 2003 год. като сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в 

обществена полза, с основна цел: развитие и популяризиране на спорта 

„ориентиране” в гр. Варна и страната, във всичките му модификации. Обучение 

на нови състезатели по ориентиране, основно сред децата и учениците, 

повишаване на квалификацията на съдиите по ориентиране от клуба, 

организиране на тренировки, състезания, отпечатване на нови топографски 

карти за състезанията, обновяване на вече съществуващи такива. 

През календарната 2019 год. клубът картотекира в Българската федерация по 

ориентиране 7 състезатели - ветерани  във възрастовите групи М/Ж 35 - 75 г. и 

4 съдии по ориентиране. 

През календарната 2019 год. клубът  организира и проведе традиционното 

състезание по лятно ориентиране – купа „Капитан Петко Войвода” – ХVІІ по ред 

купа през м. юли. Участваха 162 състезатели от 23 клуба от страната и 

състезатели от Румъния. Комплексен победител и носител на купата стана 

отбора на СКО ”Бегун” – Варна, втори – „Академик” - Варна и трети – „Компас – 

крос” Русе. За почитане паметта на починалия в началото на годината наш голям 

състезател и съдия по ориентиране Веселин Скачков на класиралия се на 

първо място в група М-65 проф. Атанас Георгиев беше връчен плакет. 

През годината част от съдийския апарат беше привлечен да помага на 

провеждането на състезания по ориентиране от други клубове от Варна и 

страната . 

През 2019 г. състезателите от клуба взеха участие в   2    Държавни първенства, 

1 Национална купа и 14 регионални купи. 

При участието в тези състезания бяха спечелени много призови места от всички 

състезатели на клуба. От Държавните първенства, Националните купи и 

Регионалните купи и първенства имаме общо 6 първи, 15 втори и 12 трети места: 

Недялка Медарева, Иван Медарев, Кръстьо Димов, Алекси Христов и 

Захари Захариев. 

В СКО „Темпо” членуват състезатели ветерани, поради което той не получава 

субсидии от никъде и всички разходи за състезанията – транспорт, нощувки, 

храна и стартови такси са за сметка на участва-щите състезатели. 

 


