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Важни новини за елитните групи (M21E и W21E) 
 
Скъпи ориентировачи, 
 
Имаме удоволствието да Ви представим няколко важни подобрения за нашето състезание, 
носещо точки за Световната ранглиста (17. – 21. Април 2014). На кратко: Елитните състезатели 
ще вземат повече пари от награди, а и повече хора ще вземат точки за Световната ранглиста. 
 
По-подробно: 
 
• За WRE дългата дистанция ние удвоихме паричната награда. Ще Ви представим и «Targovishte 
Trophy» (WRE, Понеделник, 21 Април 2014) – а победителят в този старт ще бъде награден с 
1000 лв кеш. Новата купа «Targovishte Trophy» има за цел да бъде много престижно състезание 
и да стимулира конкуренцията в групите М21Е и Ж21Е. 
 
• За да добавим още повече интрига в състезанието ние решихме да наградим с парични награди 
не само медалистите, заели места от 1-во до 3-то, но и тези до 6-то място. 
 
• One Man Relay - първия  състезателен ден на «Cupa Velikden» стана тежко и оспорвано 
състезание за елитните състезатели през последните години. Затова ние решихме да добавим 
парични награди и към това награждаване: 1. място 200 лв, 2. място 100 лв, 3. място 50 лв. 
 
• Като цяло ще подкрепим елитните групи с близо 6000 лв в кеш (2013: 3020 лв). Това е 
възможно само благодарение на нашите нови спонсори като например нашия нов „златен 
спонсор” Алианц България. 
 
• Освен това, след решение на Международната Федерация по Ориентиране, нашето рангово 
състезание придобива още повече значимост: От тази година всички участници в М21Е и Ж21Е 
дълга дистанция ще спечелят точки за Световната ранглиста. Няма да има състезател, който да 
запише „0 точки”. WRE-състезанията като цяло стават по-важно. 
 
Надяваме се, че това са добри новини за Вас. И най-важното, надяваме се да Ви видим по време 
на «Cupa Velikden» и «Targovishte Trophy»! 
 
Поздрави 
 
 
 
 
Marc Lettau   Dian Bonev 
Senior Event advisor  Technical director 
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