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Петък,
18 април 2014 г.
One Man Relay
село Кралево 

14.00 часа: Старт на
«One Man Relay»

село Кралево
18.00 часа: Концерт в 
Драматичен театър 

в гр.Търговище.
18.30 часа: Откриване 

и награждаване на 
победителите 
в Драматичен 
театър в град
Търговище.

Събота, 
19 април 2014 г.

Спринт
гр. Попово

13.00 часа: Старт 
на първите 

номера – спринт,
в град Попово

15.30 часa: Награждаване 
на победителите 

в центъра на града
19.00 часа: банкет 
в град Търговище
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Неделя, 
20 април 2014 г.
Средна дистанция
Фисека / с.Черенча

11.00 часа: Старт на първите 
номера – средна дистанция
Карта Фисека
14.00 часа: награждаване 
на победителите 
в района на финала

Понеделник, 
21 април 2014 г.
Дълга дистанция
«Трофей Търговище»
World Ranking Event
с. Горско Село

10.00 часа: Старт на
първите номера,
дълга дистанция,
World Ranking Event,
Горско Село
14.00 часа: награждаване 
на победителите 
и закриване на 
състезанието 
в района на финала, 
с.Горско Село.

За подробна 
информация 
отидете 
на страница 3

www.variant5.org
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БЮЛЕТИНБЮЛЕТИН 11
VELIKDENCUP and TARGOVISHTETROPHY  – powered by our GOLD SPONSORS



Добре дошли!
Уважаеми ориентировачи, 
скъпи приятели и гости,
За мен е изключително удоволствие да Ви посрещна с гостоприем-
ното «Добре дошли!» в гр. Търговище. Градът, чиито традиции в
ориентирането бележат своята история от десетилетия. Сил-

ните състезания на открояващия
се с национални и международни
отличия клуб по ориентиране «Ва-
риант 5», са неизменна част от
картината на спортната слава и
визия на гр. Търговище.Тази визия е
резултат от предоставените
възможности за развитие във
всички направления в общината, от
общия дух на обществен и социален
напредък – еманация на желанието
ни за икономическо устояване и от-
крояване. Нашият стремеж е чрез
обмислена и целенасочена политика
да отстояваме предизвикател-
ствата по пътя си, в търсене на
разнообразни способи за парт-
ньорства и взаимно сътрудниче-
ство. Историческият ход на
събитията следва своята логична

закономерност и съвсем естествено ние искаме да намерим точ-
ното място във всяко едно отношение. Международното състеза-
ние по ориентиране за купа «Великден» с нововъведения Трофей
«Търговище» е прекрасна инициатива, която умело се вгражда в
нашата визия и ние като общинско ръководство се стараем да я
подпомагаме с всички начини и форми. В този ред на мисли искрено
се надявам да останете доволни от своите спортни изяви, да по-
чувствате топлината и уюта на нашето домакинство – сега и за-
напред, в спорта и извън него.

Д-р Красимир Мирев
Кмет на община Търговище

Патронаж «Купа Великден 2014»

Първият Трофей Търговище 
Уважаеми ориентировачи, 
Тази година «Вариант 5» организира за двадесети път междуна-
родно състезание по ориентиране. И благодарение на Вашето 

участие и информацията, която ни предоста-
вихте, ние имахме възможност постепенно да
направим подобрения. Какъв е подаръкът за
двадесетия рожден ден на нашата междуна-
родна купа? Това е подаръкът за най-талант-
ливите ориентировачи: въвеждаме Трофея на
Търговище - престижна награда за класове
M21E и W21E. Това е нашият начин да пока-

жем какво ни харесва в нашите състезания: искаме да предложим
интересни състезания за абсолютно начинаещите, за децата и се-
мействата, които обичат природата. Но същевременно искаме да
сме и мястото, към което се стремят най-добрите български
състезатели и техните съперници от чужбина. Желаем Ви пре-
красни дни в Търговище! И не забравяйте, че ориентирането озна-
чава да сте в единение с природата и да откриете себе си.

Марк Летау, главен съдия
Диан Бонев, главен технически ръководител 

Спонсори 
Радваме се да представим нашите спонсори. Благодарение на техните
усилия получихме възможността да направим подобрения в междуна-
родното състезание за 2014 г. Повече предизвикателства за състезате-
лите от елитните класове M21E и W21E, солидна подкрепа за младите
състезатели, повече интересни аспекти за всички състезатели. 

ЗЛАТНИ СПОНСОРИ
ALLIANZ България Холдинг
www.allianz.bg
Спонсор на деня – «One Man Relay»

LIONS CLUB, Баден-Хайтерсберг 
(Швейцария)
Спонсор на деня – спринт

TISSOT Swiss watches
Джулиани ЕООД, София
www.julliany.com
Спонсор на деня – World Ranking Event

Община Търговище
www.targovishte.bg
Спонсор «Трофей Търговище»

ОСНОВНИ СПОНСОРИ
ЕнерСис АД, Търговище 
Ай Ки Ес AД, София 
Стела Иванова Трифонова

СПОНСОР НА НАПИТКИТЕ
«Водица» е нискоминерална натурална минерална вода,
годна за всекидневна употреба.  - www.voditza.com

СПОНСОРИ и ДАРИТЕЛИ

Спонсори:
• AGRICO България ЕООД
• Хотел ИДОЛ, Търговище
• Община Попово
• СКПУ Паламарца-92, с. Паламарца
• Деси Слава М и С ООД, София
• BITMAP България
• Дентална практика Д-р Стилиян Панчев
• SALOMON
• SPORTIdent,  Германия
• Тракия Глас България, Търговище
• Doba’s Equipment
• Бойко Колев 
Дарители:
• Д-р Кристиан Фихтер, Швейцария
• Ойген Петерханс, Швейцария/Търговище
• Радка Бонева, Търговище

СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ 
И през 2014 г. българските клубове могат да разчитат на значител-
ната подкрепа на д-р Кристиан Фихтер. Той финансира помощната
програма за клубове, които участват с младите си състезатели за
три или четири дни. Благодарим много на огромната помощ, ока-
звана от Кристиан Фихтер през годините! 
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Подробна програма
Петък, 18 април 2014 г.
One Man Relay
село Кралево 
От 10.00 до 13.30 часа: Проверка на документите в района на фи-
нала в село Кралево.
14.00 часа: Старт на «One Man Relay». Карта «Кралево».
18.00 часа: Концерт в Драматичен театър в гр.Търговище.
18.30 часа: Откриване и награждаване на победителите в Драмати-
чен театър в гр.Търговище.

Как да стигнем?
Следвайте пътя от Търговище за Преслав. След около 12 км има та-
белка надясно към село Кралево. От табела с. Кралево по марки-
ровка до финала. Паркирайте следвайки инструкциите на съдиите.
Предвидете 20 минути за път.
GPS координати: 43°11’27’’ Север / 26°41’ 11’’ Изток

Карта и терен
Мащаб 1:10'000, хоризонталите през 5 метра. Район: равнинен, със
заоблени теренни форми, на места с множество малки и големи
окопи, лисичи дупки и др. Пътна мрежа: Средно развита, с различни
категории пътеки, някой от тях трудно личат на местността поради
неизползваемостта им. Хидрография: Районът е беден на водни обе-
кти. Растителност: Широколистна гора с много добра проходимост.

Организация на старта
Масов старт на «One Man Relay». Няма да има стартова станция.
ВНИМАНИЕ: 10 минути преди старта състезателите трябва да са
на старта.
В 14.00 часа стартират:  Ж12
в 14.04 часа стартират:   М12
в 14.08 часа стартират:   Ж14, ОS
в 14.12 часа стартират:   М14
в 14.16 часа стартират:   М16
в 14.20 часа стартират:   Ж16, ОМ
в 14.24 часа стартират:   M18, M20, Ж18, Ж20
в 14.28 часа стартират:   М35, Ж35, ОL
в 14.32 часа стартират:   М45, М50, Ж40, Ж21Б
в 14.36 часа стартират:   М40, М21Б, Ж45, Ж50
в 14.40 часа стартират:   М55, М60, М65, М70, М75, Ж55, Ж60, Ж65
в 14.44 часа  стартират:  Ж21Е
в 14.48 часа  стартират:  М21Е

М10 и Ж10
Ще има маркиран маршрут за децата до 10 години – 14.30 до 15.30
часа (старт номер 2). Няма класиране, но има малки изненади за
всички деца при награждаването в Драматичен театър Търговище.

Организация на финала
Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна конт-
ролна точка. На финалната линия има поставени две SI станции, 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. 

Церемония по откриването и награждаването
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Официалната церемония по от-
криването и награждаването ще се проведе в Драматичен театър в
центъра на град Търговище – начало точно в 18:30 часа (18.00 часа:
Концерт)! Класираните на първите три места във всяка възрастова

група ще бъдат награ-
дени. Паричният награ-
ден фонд при М/Ж21
Елит: 1 място 200 левa,
2 място 100 лева, 3
място 50 лева.
Спонсор на деня:
ALLIANZ Bulgaria

Събота, 19 април 2014 г.
Спринт
гр. Попово
от 10.00 до 12.30 часа: Проверка на документите в района на фи-
нала в центъра на град Попово.
13.00 часа: Старт на първите номера – спринт. Карта «Попово».
15.30 часa: Награждаване на победителите
19.00 часа: Банкет в ресторант «Чевермето», Търговище. Томбола,
DJ.  – ВНИМАНИЕ: Местата за банкета са ограничени. Резерви-
райте по-навреме! Ваучерите за банкета се продават точно до 19
април 13:00 часа. 

Как да стигнем?
От бензиностанция ОМV Търговище следвайте пътя към Попово.
Паркингът се намира в самия център на града. Отнема около 40 ми-
нути. GPS координати:  43°20’54’’ Север / 26°13’47’’ Изток

Карантина 
След 12:00 часа състезатели трябват да останат в  карантинната
зона. Карантинната зона включва района на финала и официалния
паркинг в центъра на града.

Карта и терен
Мащаб 1:4’000, хоризонталите през 2,5 метра. Район: Централна
градска част на град Попово.

Организация на СТАРТА
Стартът и финалът са на разстояние 100 м. Състезателите трябва да
се явят на старта за проверка 3 минути преди времето им за старти-
ране. Всички стартират със стартова станция, НО за закъснелите
състезатели ще има отделен коридор БЕЗ стартова станция.

Организация на финала
Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна конт-
ролна точка. На финалната линия има поставени две SI станции, 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. 

М10 и Ж10
В района до финала ще има игра за децата до 10 години – 13.30 до
14.30 часа. Няма класиране, но има малки изненади за всички.

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

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

Културна програма
В деня на състезанието влизането в етнографския музей в Попово е
безплатно. В допълнение, може да бъде посетена късноримската
крепост «Ковачевско кале». Тя се намира на около четири кило-
метра извън града.

Търговище - за любителите на строителна техника 
Добрата новина: В центъра на Търговище няма да има
трафик. Допълнение: причината е преустройството на
градския център. Тази година това е подходящото
място за всички любители на строителната техника.
Следващата година ще имате възможност да разгле-
дате една изцяло обновена пешеходна зона.

Търговище - за любителите на историята
Историческият музей в Търговище ще бъде отворен от
09.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа на 17-ти
април – и от 09.30 до 13.00 часа на 18-ти и 19-ти април.



Неделя, 20 април 2014 г.
Средна дистанция
Фисека / село Черенча
от 09.00 до 10.30 часа: Проверка на документите в района на финала.
11.00 часа: Старт на първите номера – средна дистанция. 
Карта «Фисека».
14.00 часа: Обявяване на резултатите, награждаване на победителите.

Как да стигнем?
Следвайте пътя от Търговище за Варна. След около 20 км има та-
белка надясно към село Черенча. Завийте надясно в посока Че-
ренча. След около един километър паркирайте, следвайки
инструкциите на съдиите. Предвидете 30 минути за път.
GPS координати: 43°19’19’’  Север / 26°46’40’’ Изток

Карта и терен
Мащаб 1:10'000, хоризонталите през 5 метра. Район: от средно до
силно пресечен със заоблени теренни форми, на места с множество
малки и големи камъни, лисичи дупки и др. Пътна мрежа: средно раз-
вита, с различни категории пътеки, някои от тях трудно личат на
местността поради неизползваемостта им. Хидрография: Районът е
беден на водни обекти. Растителност: Широколистна гора с много
добра проходимост и на места иглолистна гора с трудна проходимост.
На места има издънки от млади клони, които затрудняват бягането.

Организация на старта
Стартът и финалът са на разстояние 850 м и 100 м изкачване. Състе-
зателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути преди
времето им за стартиране. За средната се стартира със стартова
станция, НО за закъснелите състезатели ще има отделен коридор
БЕЗ стартова станция.

Организация на финала
Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна конт-
ролна точка. На финалната линия има поставени две SI станции, 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.  Разстоянието от
финала до състезателня център  е 600 метра.

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 състезателня 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:
Община Търговище

Понеделник, 21 април 2014 г.
Дълга дистанция
«Трофей Търговище»
World Ranking Event (WRE)
с. Горско Село
от 08.00 до 09.30 часа: Проверка на документите в района на финала.
09.20 часа: техническа конференция и избор на жури за WRE.
10.00 часа: Старт на първите номера – дълга дистанция (WRE).
14.00 часа: обявяване на резултатите, награждаване на победите-
лите и закриване на състезанието.

Как да стигнем?
От Търговище следвайте пътя  в посока София – до град Омуртаг.
Не влизайте в Омуртаг! Карайте право напред в посока Котел. След
почти два км завийте надясно (погледнете внимателно за табелката
«Омуртаг»!). След 500м завийте наляво. Следвайте пътя за около 5
километра след това завийте наляво - към Горско село. Бъдете на-
ясно с лошото качество на пътищата за последните пет  километра.
Предвидете 45 минути за път. 
GPS координати: 43°02’50’’ север / 26° 21’24’’ изток

Карта и терен
Мащаб 1:15’000 хоризонталите са през 5 метра за М21Е, M35 и
Ж21Е. 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, коре-
нища, паднали дървета и др. Пътна мрежа: Средно развита, с раз-
лични категории пътеки. Хидрография: Във всички дълбоки дерета
в момента тече вода. Растителност: Широколистна гора с много
добра проходимост и на места иглолистна гора с трудна проходи-
мост.  На места има издънки от млади клони, които затрудняват бя-
гането. Падналите дървета на места са дадени със зелен растер и се
преминава през тях. На места падналите дървета са много и са да-
дени с тъмно зелено.

Организация на старта
Разстоянието между старта и финала е 1000 м и 50 м изкачване.
Състезателите трябва да се явят на старта за проверка 3 минути
преди времето им за стартиране. За дългата се стартира със стар-
това станция, НО за закъснелите състезатели ще има отдeлен кори-
дор БЕЗ стартова станция. В района на старта има тве чешми с вода
за пиене.

Организация на ФИНАЛА
На финалната линия има поставени две SI станции, в които всеки
състезател при финиширане поставя своята SI карта, за да маркира
финалното си време. Състезател който не е финиширал трябва за-
дължително да мине през финала и да предаде своята карта.
М21Е и Ж21Е
За групи М21Е и Ж21Е ще има два подкрепителни пункта. Състеза-
тели от тези групи нямат право да стартират с GPS-устройства с
дисплей. За  състезателите в група M21E ние предлагаме използва-
нето на СИ-чипове от ново поколение (Серия 9)!

М10 и Ж10
В района на финала ще има игра за децата до 10 години – 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 награ-
ден 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.Победителите от класовете M21E и W21E ще получат също
швейцарски часовник TISSOT. 
За групите M/Ж 12, 14, 16 класиралите се на първите три места ще
има допълнителна награда – чип SPORTident. За М18, М20, Ж18,
Ж20 ще има допълнителни награди от SALOMON.

Спонсор на деня
TISSOT / Juliany, София



Допълнителна информация
Съдии
Нашите съдии ще носят отличителни оранжеви баджове с надписа
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.

SPORTident
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на ден на заявен състеза-
тел. За загубен чип ще се заплаща 44 лева или 85 лева (новият
модел).
Тиксо на старта
На старта няма да има тиксо. В района на финала се продават
държачи за описанието, както и компаси, бутонки и други.

Храна и напитки
На финала в петък, събота, неделя и понеделник ще имате възмож-
ност да си купите храна и напитки от караваната на Димитър Драго-
миров.

Рециклиране на пластмасовите бутилки 
Моля, изхвърляйте пластмасовите бутилки (полиуретан, PET) в
предназначените за тях контейнери. Не ги изхвърляйте в контейне-
рите за други отпадъци. 

Участници
Pегистрирани са участници от Белгия, България, Германия, Унга-
рия, Молдова, Македония, Норвегия, Румъния, Сърбия, Швейцария,
Турция, Украйна, Унгария.

Прогнози за времето
За ориентирането лошо време няма. Затова няма нужда да проверя-
вате прогнозата за времето на www.sinoptik.bg.

Гости
Тазгодишната Купа «Великден» ще бъде интересно събитие и за
международните експерти. Eксперти в полето на спорта и обуче-
нието се очаква да наблюдават събитието и да дискутират с българ-
ските си колеги. Разбира се, ние сме горди, че имаме честта да сме
домакини на такива уважавани гости, които с тяхната визита отда-
ват заслуженото на нашия спорт – ориентирането – и усилието на
Община Търговище

• Нейно Превъзходителство Регина Ешер, посланик на Конфедера-
ция Швейцария в България
• Валтер Менгисен, директор на Швейцарската Академия на Спорта
(Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen, EHSM)
•  Професор Рудолф Сутер, директор на Професионална гимназия
Ленцбург, Швейцария
• Рут Хумбел,  Член на Швейцарския парламент (и  многократна
WOC-медалистка)
• Стефан Крамер, софтуерен инженер, директор на компанията
Sportsoftware, Германия

M12 2,6 13 1,8 15 2,2 10 11 2,3 40 12 M12
M14 4,3 21 2,1 16 2,9 20 14 2,9 90 15 M14
M16 5,8 21 2,7 16 4,9 160 19 6,8 220 20 M16
M18 6,9 21 2,9 17 5,3 180 20 7,6 290 24 M18
M20 6,9 21 2,9 17 5,3 180 20 7,6 290 24 M20
M21 5,4 21 2,6 19 5,2 150 16 5,8 190 16 M21B
M21 9,4 31 3,1 19 6,5 230 21 10,8 560 29 M21E
M35 6,4 21 2,8 16 5,3 150 20 8,1 350 23 M35
M40 5,4 21 2,6 16 5,2 150 16 6,8 220 20 M40
M45 5,2 19 2,4 17 4,4 140 17 5,8 190 16 M45
M50 5,2 19 2,3 15 4,1 110 17 5,3 210 15 M50
M55 4,6 18 2,2 15 3,8 70 14 5,2 160 15 M55
M60 4,6 18 2,1 17 3,8 70 14 4,1 190 13 M60
M65 4,6 18 2,1 17 3,2 80 13 4,0 160 13 M65
M70 3,6 14 1,7 14 3,2 80 13 3,4 160 15 M70
M75 3,6 14 1,7 14 2,9 70 11 3,4 160 15 M75
Ж12 2,5 13 1,6 14 2,1 10 9 2,3 40 13 W12
Ж14 4,1 20 2,0 17 2,4 40 12 2,4 40 12 W14
Ж16 5,4 21 2,3 14 4,0 130 15 4,5 170 14 W16
Ж18 6,1 22 2,6 18 4,5 110 17 6,4 220 24 W18
Ж20 6,1 22 2,6 18 4,5 110 17 6,4 220 24 W20
Ж21 5,0 19 2,4 19 4,3 100 16 5,2 210 18 W21B
Ж21 6,7 29 2,8 16 5,3 160 21 8,1 350 23 W21E
Ж35 5,7 18 2,5 18 4,6 140 18 6,4 220 24 W35
Ж40 5,0 19 2,4 16 4,3 100 16 5,3 250 20 W40
Ж45 4,9 21 2,3 14 3,8 80 14 5,3 250 20 W45
Ж50 4,9 21 2,1 15 3,6 50 12 5,2 160 15 W50
Ж55 4,5 19 2,1 16 3,0 40 13 4,1 190 13 W55
Ж60 4,5 19 2,0 16 3,0 40 13 4,0 160 13 W60
Ж65 4,5 19 2,0 16 2,9 70 11 3,4 160 15 W65
OS 4,1 20 1,6 14 2,2 10 10 2,3 40 13 OS
OM 5,4 21 2,2 16 3,5 80 14 5,2 210 18 OM
OL 6,4 21 2,6 18 4,6 130 18 6,8 220 20 OL

                  ONE MAN RELAY      СПРИНТ / SPRINT   СРЕДНА / MIDDLE                     ДЪЛГА / LONG
Група        length        controls    length        controls    length       climb          controls    length        climb         controls     Class
                 дължина  КТ             дължина  КТ             climb         сборно      КТ            дължина   сборно     КT

Ръководство
Главен Технически ръководител:
Диан Бонев
Главен съдия: Марк Леттау
Връзка със спонсорите: 
Ойген Петерханс, Радка Бонева
Прeводач: Стефка Ганева
Картограф:  Диан Бонев
Главен секретар: 
Петранка Ангелова
Настаняване: Димка Чакърова
Интернет: Иван Сираков
Контролен съдия WRE: Tодор Педев
Компютърна обработка:
Димитър Стефанов, 
Старши съдия Старт: Дамян Бонев,
Мая Бонева, Валентин Василев
Старши съдия Финал: Стефан 
Вампоров, Николай Видов, 
Деян Николов
Състезания и игри за деца: 
Петър Доганов
Банкет: Петя Петрова, 
Стефка Кетева
Музикално оформление: 
DJ Валентин Тенев

... и много други помощници!
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