
Четвъртък, 30 април 2015 г.
Нощно ориентиране
«Balkan night»
гр. Търговище
от 14.00 до 19.00 часа: Проверка на документите пред 
художествена галерия «Борово Око»,  Търговище.

18.00 часа: Старт на М10, Ж10, M12, Ж12 
и «Open» къс.

от 18.00 до 19.00 часа: Концерт. Вълнуващо музикално
ревю ще бъде представено за Вас в Младежкия дом в гр.
Търговище. Разстоянието от Младежки дом до арената на
състезанието е около 15 минути пеша (ходене).

19.30 часа: награждаване за възрастови групи М/Ж 10
(всички останали ще бъдат наградени по време на награж-
даването в Лозница на 1ви Май, 2015).

20.45 часа: Старт на нощно ориентиране, 
карта «Борово Око».

Важна допълнителна информация
• Състезатели, които не искат да участват в нощното ориен-
тиране могат да стартират по светло по маршрут «Отворен
къс». ЗАБЕЛЕЖКА: БЕЗ СТАРТИРАНЕ И В ДВЕТЕ! Ако
бягате «отворен къс» по светло, нямате право да стартирате
на нощното състезание по-късно.
• Децата в групите М12/Ж12 стартират след 18.00 часа, все
още по светло. Ако някой от състезателите в тези възра-
стови групи предпочита да бяга нощно, по тъмно, то тогава
може да поиска късен старт в група «oтворен къс».

Как да стигнете до състезанието
Арената на състезанието (Художествена галерия, 
ул. Мураш №21, гр. Търговище, до «Борово око») е до-
стъпна с ходене от повечето хотели в града и по време на
състезанието няма да има официален паркинг в близост.
Умоляваме Ви да оставите колите си по хотелите! Гале-
рията може да бъде използвана като съблекалня, в сградата
има и тоалетни. 
GPS координати: 43°14’14’’ Север / 26°34’ 28’’ Изток

Карта и терен
Мащаб 1:4'000, хоризонталите през 2.5 метра. Размер на
картния лист е А3. При М10, Ж10, M12, Ж12 и «Open» къс
размерът на карта е А4. Район: равнинен, типична градска
част с парк и паркови алеи. Хидрография: Реката на кар-
тата може да се пресече само по мостовете! В НИКАКЪВ
СЛУЧАЙ не преминавайте направо през реката!
ВНИМАНИЕ!МОЛЯ ПРЕСИЧАЙТЕ ПЪТИЩАТА
МНОГО ВНИМАТЕЛНО. По улиците пресичащи маршру-
тите има движение.

М10 и Ж10
Ще има маркиран маршрут за децата до 10 години. Няма
класиране, но има малки изненади за всички деца.

награждаването
19.30 часа: награждаване за възрастови групи М/Ж 10.
Всички останали ще бъдат наградени по време на награж-
даването в Лозница на 1ви Май, 2015. Паричният награден
фонд при М/Ж21Елит: 1 място 200 левa, 2 място 100 лева,
3 място 50 лева.

Спонсор на деня:
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Петък, 1 май 2015 г.
Спринт – «Balkan Express»
гр. Лозница
IOF-World Ranking Event
от 09.00 до 11.15 часа: проверка на документите в района
на финала в град Лозница.

12.00 часа: старт на първите номера (Българска Паркова
Купа). карта «Лозница».

13.30 часа:М21Е/Ж21Е - старт на първите номера  (World
Ranking Event) - карта «Лозница».

14.30 часа: награждаване на победителите от спринтовата
дистанция и нощния старт в района на финала.

19.00 часа: ВЕЧЕР НА ОРИЕНТИРОВАЧА в ресторант
«Мизия», Търговище – Банкет, DJ, жив оркестър.
ВНИМАНИЕ:Местата за банкета са ограничени. Резерви-
райте по-навреме. Ваучерите за банкета се резервират
точно до 28 април, 2015 г., 18.00 часа.

Как да стигнете до състезанието
Следвайте път №49 от Търговище, в посока Разград. 
След 10км на кръговото завийте надясно в посока 
Лозница. Следвайте път №51. НЕ ВЛИЗАЙТЕ в Лозница!
Просто следвайте път №51 докато не видите стадион и
знак за ориентиране от дясната Ви страна. Завийте 
надясно и следвайте инструкциите за паркиране на 
нашите съдии (Нямате право да паркирате или премина-
вате с колата през района на състезанието в града). Пътува-
нето отнема около 30 минути. 
GPS координати: 43°22’33’’ Север / 26°36’10’’ Изток

Карантина
След 11.45 ч, състезателите трябва да са в зоната за каран-
тина. Зоната за карантина обхваща цялата площ на учи-
лище «Васил Левски» в центъра на град Лозница, както и
арената покрай финала (Градски парк) и всички официални
паркинги (източно от училището «Васил Левски»).

Карта и терен
Мащаб 1:4’000, хоризонталите през 2 метра. Размер на
картния лист е А3. Район: 50% градска част, 50% горска
част – широколистна гора, 100% видимост.

Старт
Стартът и зоната за карантина (училището «Васил Лев-
ски») са на разстояние 50 м. 

М10 и Ж10
Ще има маркиран маршрут за децата до 10 години. Няма
класиране, но има малки изненади за всички деца.

Класиране и награди
Класираните на първите три места във всяка възрастова
група ще бъдат наградени - при М21Е/Ж21Е до шесто
място. Паричният награден фонд при М/Ж21Елит: 1 място
200 левa, 2 място 100 лева, 3 място 70 лева, 4 място 50
лева, 5 място 40 лева, 6 място 30 лева.

Спонсор на деня
Lions Club, Баден-Хейтерсберг (Швейцария)



Събота, 2 май 2015 г.
Средна дистанция
«Balkan hills»
село Дралфа

от 09.00 до 10.15 часа: проверка на документите в района
на финала до село Дралфа.

11.00 часа: Старт на първите номера – средна дистанция.
Карта «Дралфа» (2015 г.).

19.00 часа: Обявяване на резултатите, награждаване на по-
бедителите пред Галерията на «Борово Oко» в гр. Търго-
вище (при лошо време в галерията).

19.30 часа: Концерт на БТР и DJ Тенев пред Галерията на 
«Борово Oко» (при лошо време в галерията). Предлагаме
Ви външен кетъринг като услуга по време на рок концерта
на БТР. Работно време на кетъринга от 18.00 до 21.00 часа.
Моля поръчайте ваучерите СЕГА или ги закупете в деня на
пристигане!

Как да стигнем?
От бензиностанция ОМV Търговище следвайте пътя към
Попово (№ 74, № 51). Продължете до село Дралфа и се ог-
ледайте за табелка ВЛЯВО от пътя към с. Росина. След 1
км паркирайте следвайки инструкциите на съдиите. Пред-
видете 25 минути за път. GPS координати: 43°19’17’’ Север
/ 26°25’08’’ Изток

Карта и терен
Мащаб 1:10'000, хоризонталите през 5 метра. Размер на
картния лист е А4. Район: от средно до силно пресечен със
множество теренни форми и лисичи дупки. В момента има
много леорда (див чесън). Пътна мрежа: много добре раз-
вита. Хидрография: Районът е беден на водни обекти. Рас-
тителност: Широколистна гора с добра проходимост. На
места има издънки от млади клони, които затрудняват бяга-
нето.

Старт
Стартът и финалът са на разстояние 400 м. 

Класиране и награди
Класираните на първите три места във всяка възрастова
група ще бъдат наградени. Паричният награден фонд при
М/Ж21Елит: 1 място 150 левa, 2 място 80 лева, 3 място 50
лева.

М10 и Ж10
В района до състезателния център ще има игра за децата
до 10 години – 11.30 до 13.00 часа. Няма класиране, но има
малки изненади за всички.

Спонсор на деня:

Неделя, 3 май 2015 г.
Дълга дистанция
«Targovishte Trophy»
с. Зараево

World Ranking Event
от 08.00 до 09.30 часа: Проверка на документите в района
на финала.

10.00 часа: Старт на първите номера – дълга дистанция
(World Ranking Event).

14.00 часа: обявяване на резултатите, награждаване на по-
бедителите и закриване на състезанието.

Как да стигнем?
От бензиностанция ОМV Търговище следвайте пътя в по-
сока Попово (пътища №74 и №51). След язовира Каваците
завийте надясно (пътя №513) в посока Разград. След 1 км
завийте наляво - към Попово. В Попово се огледайте за та-
белка надясно от пътя към с. Зараево. Следвайте пътя (№
2002)  до село Зараево. В село Зараево се огледайте за та-
белка ВЛЯВО за пътя към  състезанието.  След два кило-
метра паркирайте следвайки инструкциите на съдиите.
Предвидете 50 минути за път.
GPS координати: 43°25’60’’ север / 26° 15’13’’ изток

Карта и терен
Мащаб при М21Е и Ж21Е е 1:15’000. А за всички останали
групи мащаб 1:10'000. Хоризонталите са през 5 метра.
Район: от средно до силно пресечен със заоблени теренни
форми, на места с множество малки и големи камъни.

Грунда на гората е с множество малки камъни. Препоръчва
се да се бяга с облепени глезени. Пътна мрежа: Много
добре развита, с различни категории пътеки. Хидрография:
Районът е беден на водни обекти. Растителност: 100% ши-
роколистна гора с много добра видимост и проходимост.
Падналите дървета и клони на места са дадени със зелен
растер и се преминава през тях.

Старт
Разстоянието между старта и финала е 400 м и 20 м изкач-
ване. 

М21Е и Ж21Е
За групи М21Е и Ж21Е ще има два подкрепителни пункта.
Състезатели от тези групи нямат право да стартират с GPS-
устройства с дисплей. За състезателите в група M21E
трябва SI-чипове от ново поколение (Серия 9)!

М10 и Ж10
Ще има маркиран маршрут за децата до 10 години. Няма



класиране, но има малки изненади за всички деца – 10.30
до 12.00 часа. 

Класиране и награди
Класираните на първите три места във всяка възрастова
група ще бъдат наградени – при М/Ж21Е до шесто място.
Паричният награден фонд при М/Ж21Е: 1 място 1000 лева,
2 място 400 лева, 3 място 200 лева, 4 място 150 лева, 5.
място 100 лева, 6 място 50 лева. 

Спонсор на деня:

Допълнителна информация
Организация на старта /всеки ден/
Състезателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути
преди времето им за стартиране. Всички стартират със стартова
станция, НО за закъснелите състезатели ще има отделен коридор
БЕЗ стартова станция.

Организация на финала /всеки ден/
Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна
контролна точка. На финалната линия има поставени две SI стан-
ции, в които всеки състезател при финиширане поставя своята SI
карта за да маркира финалното си време. Картите задължително
се предават на финала. Състезател, който не е финиширал трябва
задължително да мине през финала и да предаде своята карта. 

Съдии
Нашите съдии ще носят отличителни оранжеви баджове с над-
писа STAFF или СЪДИЯ,  оранжеви фланелки и оранжеви шапки.
Моля, следвайте инструкциите на нашите съдии.

Паркинг
Паркирането на превозните средства да става на определените за
това места. Моля, следвайте инструкциите на организаторите и на
полицията.

Фейсбук
Моля по време на състезанията проверявайте нашата фейсбук 
страница за допълнителна информация, промени и новости:
https://www.facebook.com/variant5cup

Ръководство
Главен Технически ръководител: Диан Бонев. Главен съдия: Марк
Леттау. Контролен съдия WRE: Tодор Педев. Картограф: Диан Бонев.
Връзка със спонсорите: Ойген Петерханс, Радка Бонева. Главен сек-
ретар: Петранка Ангелова. Лекaр: д-р Христо Христов. Настаняване:
Димка Чакърова. Teamcontact: Иван Сираков, Стефка Ганева, Марк Лет-
тау. Компютърна обработка: Димитър Стефанов, Мартин Цолер.
Старши съдия Старт: Дамян Бонев, Мая Бонева, Валентин Василев,
Кеазим Козарев. Старши съдия Финал: Стефан Вампоров, Николай
Видов, Деян Николов. Музикално оформление: DJ Валентин Тенев.
Банкет и специални програми: Стефка Кетева, Петя Петрова, Миро-
слава Василева. Интернет: Иван Сираков. Съдии: Петър Тодоров,
Илиян Павлов, Стилиян Панчев, Петър Доганов, Димитър Илчев, Камен
Ненов, Александър Александров, Георги Антонов, Стефан Павлов, Димо
Чолаков,  Кирил Паскалев, Веселина Паскалева, Веселина Стефанова,
скаутите от Търговище - и много други.
www.variant5.org
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