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Добре дошли в Търговище! 

 

Радвам се, че градът е домакин 

на Международното състезание 

за купа «Великден» и «Трофей 

Търговище».  

За поредна година Търговище ще 

се изпълни с малки и големи, 

които обичат спорта.  

Поздравявам клуба по ориентиране «Вариант 

5» за нестихващия ентусиазъм. За това, че 

успява да превърне града ни в популярна 

дестинация за спорт на национално и 

международно ниво. Реализирането на 

международната купа по спортно ориентиране 

е един добър пример за успешно партньорство и 

демонстрация на гостоприемството ни.  

 

Пожелавам успех на всички участници и нека 

спортният дух никога не ги напуска.  
 

Д-р Дарин Димитров 

Кмет на община Търговище 

Welcome to Targovishte, 

 

I am glad that our city is hosting the 

international orienteering 

competition «Velikden Cup» with its 

prestigeous «Targovishte Trophy». 

Like every year, Targovishte will 

again be welcoming sports fans of all 

ages.  

I congratulate the orienteering club «Variant 5» to its 

undying enthusiasm and its success in making 

Targovishte a popular destination for sports on a 

national and international level. The realization of 

this international orienteering competition is a nice 

demonstration of a successful partnership and of our 

hospitality. 

 

I wish all participants the best of success and hope 

that the spirit of sport will never leave them. 
 

 

Dr. Darin Dimitrov 

Mayor of Targovishte

 

 
 



Четвъртък, 13 април 2017 г. 

гр. Търговище 

 
От 16.00 до 19.00 часа: Проверка на документите в клуб по 

ориентиране Вариант 5, улица 30 Януари 3А, Търговище. 

 

GPS координати: 43°14'38.8"N 26°34'19.1"E 

 

Петък, 14 април 2017 г. 

Масов старт Средна 

(«Balkan Party») 

с. Козица 

 
От 10.00 до 12.00 часа: Проверка на документите в района на 

финала – село Козица. 

13.00 часа: Първи старт на «Масов старт Средна». 

15.30 часа: награждаване на победителите в района на 

финала. 

 

Как да стигнете до състезанието 
От бензиностанция ОМV Търговище следвайте пътя в посока 

Попово (пътища №74 и №51). След язовира Каваците 

завийте надясно (пътя №513) в посока Разград. След 1 км 

завийте наляво - към Попово. В гр. Попово се огледайте за 

табелка надясно от пътя към с. Зараево/с.Козица. Следвайте 

пътя (№ 2002) до село Зараево. След село Зараево 

продължете по пътя и се оглеждайте за табелка ВДЯСНО за 

пътя към състезанието. Предвидете 50 минути за път.  

GPS координати: 43°26'56"N 26°17'02"E 

 
Карта и терен 

Мащаб 1:7'500, хоризонталите през 5 метра. Район: 

равнинен до средно пресечен, с много лисичи дупки и 

характерни дървета. Растителност: Широколистна гора с 

добра проходимост. Около района на финала има останала 

паднала маса от просичане, която затруднява бягането.  

 

 
 

Организация на старта 
Масов старт на «Средна». Няма да има стартова станция. 

ВНИМАНИЕ: 10 минути преди старта състезателите трябва да 

са на старта за изчистване и проверка. Всички състезатели 

трябва да стартират с номера! 

 

Стартови минути «Масов старт Средна» 
в 13.00 часа стартират:  Ж12 

в 13.03 часа стартират:  М12 

в 13.06 часа стартират:  Ж14, ОS 

в 13.09 часа стартират:  М14 

в 13.12 часа стартират:  М16 

в 13.15 часа стартират:  Ж16, ОМ 

в 13.18 часа стартират:  M18, M20 

в 13.21 часа стартират:    Ж18, Ж20 

в 13.24 часа стартират:  М35, Ж35, ОL 

в 13.27 часа стартират:  М45, М50 

в 13.30 часа стартират:    Ж40, Ж21Б 

в 13.33 часа стартират:  М40, М21Б,  

в 13.36 часа стартират:    Ж45, Ж50 

в 13.39 часа стартират:  М55, М60 

в 13.42 часа стартират:    Ж55, Ж60, Ж65 

в 13.45 часа стартират:    М65, М70, М75  

в 13.48 часа  стартират:  Ж21Е 

в 13.51 часа  стартират:  М21Е 

 

Формат на маршрута 
 

 
 

М10 и Ж10 
Ще има отделен маршрут за децата до 10 години – 14.00 до 

14.30 часа. Няма класиране, но има малки изненади за 

всички деца. 

 
Организация на финала 
Класирането се определя по реда на финиширане. На 

финалната линия има поставени две SI станции, в които 

всеки състезател при финиширане поставя своята SI карта, за 

да маркира финалното си време. След това остава в 

коридора за да чете SI картата. Картите задължително се 

предават на финала. Състезател, който не е финиширал 

трябва задължително да мине през финала.  

За всички групи максималното контролно време ще бъде 90 

минути. 

 

Класиране и награди 

Класираните на първите три места във всяка възрастова 

група ще бъдат наградени. 



Събота, 15 април 2017 г. 

СПРИНТ – Трофей „Търговище” 
(«Balkan Express») 

гр. Търговище 

IOF World Ranking Event 
 
От 09.00 до 11.15 часа: проверка на документите в района на 

финала в центъра на град Tърговище, на площад Свобода.  

11.20 часа: Техническа конференция и избиране на комисия 

по контестации (World Ranking Event) 

11.50 часа: Състезателите трябва да влязат в карантинна 

зона в училище «Христо Ботев» в центъра на Търговище 

12.00 часа: Старт на първите номера. 

14.30 часа: Награждаване на победителите от спринтовата 

дистанция в района на финала. 

19.00 часа: «ВЕЧЕР НА ОРИЕНТИРОВАЧА» в хотел „Терра 

Европа” гр. Търговище. Може да очаквате български ястия, 

музика, томбола и добра компания с много ориентировачи. 

Ваучери за «Вечер на ориентировача» могат да бъдат 

поръчани при Александра Василева (email: 

alex_mitrova@abv.bg / gsm 089 860 0884). Ваучерите се 

плащат при пристигането в съзтезателния център: цената е 

25 лв (възрастни), вегетариански вариант 25 лв, за деца 12 

лв.  Срокът за заявка е 14 Април. След този срок само при 

възможност и при цена от 27 лв! 

ВНИМАНИЕ: Местата за банкета са ограничени.  

 

Как да стигнете до състезанието 
Състезанието се намира в центъра на град Търговище, на 

площад Свобода.   

GPS координати: 43°14’44’’ Север / 26°34’18’’ Изток 

 

Карантина 
След 11.50 часа, състезателите трябва да са в зоната за 

карантина. Зоната за карантина обхваща цялата площ на 

училище «Христо Ботев» в центъра на град Търговище. 

Ще може да използваме първия етаж от училището и 

тоалетните. В карантината ще има вода за пиене. В 

карантината се забранява използването на всякакъв вид 

електронни устройства (телефони, таблети и т.н.). 

Забележка: Няма карантина за МЖ10 и Отворените 

маршрути. 

 
Карта и терен 

Мащаб 1:4’000, хоризонталите през 2 метра. Район: типичен 

градски – с много улици, но с малко трафик. На някои места 

по маршрута ще има охрана. Да се внимава при пресичане 

на улиците. Задължително се бяга с номера. Скачането на 

непроходими огради, както и преминаването на други 

непроходими обекти е забранено! Ще има много съдии по 

маршрута и всеки, който нарушава правилата ще бъде 

дисквалифициран.  

 

 
 
Организация на СТАРТА 
Състезателите трябва да се явят 5 минути преди времето им 

за стартиране на изхода от карантината (училището «Христо 

Ботев»). По маркировка се предвижват до стартовите клетки. 

Всички стартират със стартова станция, НО за закъснелите 

състезатели ще има отделен коридор БЕЗ стартова станция. 

М/Ж Елит стартират след старта на всички други състезатели. 

 
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. След това остава в 

коридора за да чете SI картата. Картите задължително се 

предават на финала. Състезател, който не е финиширал 

трябва задължително да мине през финала и да предаде 

своята карта.  

За всички групи максималното контролно време ще бъде 90 

минути. 

 

Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова 

група ще бъдат наградени с предметни награди, а при 

М/Ж21Е до шесто място. Паричният награден фонд при 

М/Ж21Е е: 1 място 400 лева, 2 място 200 лева, 3 място 100 

лева, 4 място 60 лева, 5 място 40 лева, 6 място 30 лева. 

 



Неделя , 16 април 2017 г. 

Средна дистанция 
(«Balkan hills») 

с. Момино 

IOF World Ranking Event 
 
09.00 до 10.15 часа: проверка на документи в района на 

финала – село Момино – Бункера. 

10.20 часа: Техническа конференция (World Ranking Event) 

11.00 часа: Старт на първите номера – средна дистанция. 

15.00 часа: награждаване на победителите от средната 

дистанция в района на финала. Преди награждаването ще 

теглим томболата за ранни заявки. 

 

Как да стигнем? 
От бензиностанция ОМV Търговище следвайте пътя към 

посока Попово (път №74). След 5 км има разклон на ляво за 

село Момино. В началото на селото се завива наляво към 

старата резиденция. Предвидете 20 минути за път.  

Паркирайте следвайки инструкците на съдиите. 

GPS координати: 43°15'31"N 26°29'09"E 

 
Карта и терен 

Мащаб 1:7'500, хоризонталите през 5 метра за всички групи.   

Район: Средно пресечен със заоблени теренни форми, 

дерета, оврази, лисичи дупки и канавки. Пътна мрежа: 

Добре развита, с различни категории пътеки. Някои от 

малките пътеки се забелязват по-трудно. Хидрография: В 

някои дерета тече вода и повечето дупки и понори  са пълни 

с вода. Растителност: 100% широколистна гора с добра 

видимост и проходимост. На места има паднала маса от 

проведена санитарна сеч през миналата година. 

 

 
 

Организация на СТАРТА 
От Финала  до Старта е 100 м. Състезателите 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 контролна 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.  

За всички групи максималното контролно време ще бъде 

120 минути. 

 
Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова 

група ще бъдат наградени с предметни награди от фирма 

Bryzos – при М/Ж21Е до шесто място. Паричния награден 

фонд при М/Ж21Е е: 1 място 700 лева, 2 място 350 лева, 3 

място 175 лева, 4 място 60 лева, 5 място 40 лева, 6 място 30 

лева.  

 
М10 и Ж10 
В района на състезателния център ще има отделен маршрут 

за децата до 10 години – 12.00 до 13.00 часа. Няма да има 

класиране, но ще има малки изненади за всички. 

 



Понеделник, 17 април 2017 г. 

Дълга дистанция 
«Balkan Heroes» 

с. Момино 
 
от 08.00 до 09.30 часа: Проверка на документите в района на 

финала – Ловен дом, село Момино. 

10.00 часа: Старт на първите номера – дълга дистанция  

14.00 часа: Обявяване на резултатите, награждаване на 

победителите и закриване на състезанието. 

 
Как да стигнем? 
От бензиностанция ОМV Търговище следвайте пътя към 

посока Попово (път №74). След 5 км има  разклон на ляво за 

село Момино. От центъра на селото има табела за Ловния 

дом – надясно. Ще има и маркировка. Предвидете 30 

минути за път.  Паркирайте следвайки инструкците на 

съдиите. 

GPS координати: 43°17'05"N 26°27'56"E 

 

Карта и терен 

Мащабът е 1:10'000 за всички групи. Хоризонталите са през 5 

метра. Район: Oт средно до силно пресечен със заоблени 

теренни форми, дерета, оврази, лисичи дупки и канавки. 

Пътна мрежа: Добре развита, с различни категории пътеки. 

Хидрография: В някои дерета тече вода и повечето дупки и 

понори  са пълни с вода. Растителност: 70% широколистна 

гора и 30% борова гора с добра видимост и проходимост.  

 

 
 
Организация на СТАРТА 
Разстоянието между старта и финала е 300 м. Състезателите 

трябва да се явят на старта за проверка 3 минути преди 

времето им за стартиране. За дългата се стартира със 

стартова станция, НО за закъснелите състезатели ще има 

отдeлен коридор БЕЗ стартова станция. В района на старта 

има чешма 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. Картите задължително се 

предават на финала. Състезател, който не е финиширал 

трябва задължително да мине през финала и да предаде 

своята карта. 

За всички групи максималното контролно време ще бъде 

180 минути. 

 

М21Е и Ж21Е 
За групи М21Е и Ж21Е ще има един-два подкрепителни 

пункта. Същите няма да са разположени на КТ. 

 

М10 и Ж10 
Ще има отделен маршрут за децата до 10 години – от 11.00 

до 12.00 часа. Няма да има класиране, но ще има малки 

изненади за всички деца. 

 

Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова 

група ще бъдат наградени с предметни награди – при 

М/Ж21Е до шесто място.  Паричният награден фонд при 

М/Ж21Е е: 1 място 400 лева, 2 място 200 лева, 3 място 100 

лева, 4 място 60 лева, 5 място 40 лева, 6 място 30 лева. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Допълнителна информация 
 

SPORTident 
За наем на чип ще се взема такса от 1 лев на ден на заявен 

състезател. За загубен чип ще се заплаща 50 лева или 85 

лева (новия модел). 

 

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 и на полицията. 

 

Тиксо на старта 
На старта няма да има тиксо. В района на финала се 

продават държачи за описание, както и компаси, бутонки и 

други. 

 

Храна и напитки 
На финала в петък, събота, неделя и понеделник ще имате 

възможност да си купите храна и напитки от караваната на 

Димитър Драгомиров. 

 

Участници 
Pегистрирани са участници от Бразилия, Италия, Молдова, 

Румъния, Русия, Турция, Хонг Конг, Швейцария, Швеция и 

България. 

 
Прогнози за времето 
За ориентирането лошо време няма. Затова няма нужда да 

проверявате прогнозата за времето на www.sinoptik.bg 

 

Разписание на автобуса 
Тръгване от «Сити център» (старата баня) 

- Петък , 14 април 2017 
Тръгване от Търговище 10:30 часа 
Връщане 16.00 часа 

- Събота, 15 април 2017 
Няма организиран транспорт. Стартът се намира в 

центъра на град Търговище 

- Неделя , 16 април 2017 
Тръгване от Търговище 09:30 часа 
Връщане 15.00 часа 

- Понеделник, 17 април 2017  
Тръгване от Търговище 08.30 часа 

Връщане 15.00 часа 

 

Спонсори  
Радваме се да представим нашите спонсори. Благодарение 

на техните усилия получихме възможността да направим 

подобрения в международното състезание за 2017 г. Повече 

предизвикателства за състезателите от елитните групи M21E 

и W21E, солидна подкрепа за младите състезатели, повече 

интересни аспекти за всички състезатели. 

 

 

 

 

 

 

СПОНСОРИ 
 
MONBAT, The Source of Power, Montana 

LIONS CLUB, Баден-Хайтерсберг (Швейцария) 

Förderverein «VARIANT 5» (Швейцария) 

ХОВАГ България (Търговище) 

Община ТЪРГОВИЩЕ 
AGRICO България ЕООД 

Кристиан Фихтер 

 

ПАРТНЬОРИ 
«Bryzos» www.bryzosport.com  - наследникът на Siven 

Active Sport – фирма за производство на спортна 

екипировка.  

«Tracksport» www.tracksport.eu – Система за GPS 

проследяване.  

«SportIdent» www.sportident.com – Система за отчитане 

на резултати. 

«BitMap» www.bitmap-bulgaria.com – GIS services 

«д-р Стилиян Панчев» – Дентална практика 

 

СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ  
И през 2017 г. българските клубове могат да разчитат 

на значителната подкрепа на д-р Кристиан Фихтер. Той 

подпомага клубовете, които участват с младите си 

състезатели за три или четири дни. Благодарим много 

на огромната помощ, оказвана от Кристиан Фихтер 

през годините! 

 

Ръководство 
Главен Технически ръководител: Диан Бонев 

Главен съдия: Марк Леттау 

Картограф:  Диан Бонев 

Маршрути: Диан Бонев и Веселин Илиев 

Главен секретар: Петранка Ангелова 

Настаняване: Димка Чакърова 
Интернет: Иван Сираков 

Контролен съдия WRE: проф. Валентин Гърков 

Компютърна обработка: Димитър Стефанов и Мартин 

Цолер  

Старши съдия Старт: Мая Бонева, Валентин Василев, 

Кеазим Козарев. 

Старши съдия Финал: Стефан Вампоров, Николай 

Видов, Деян Николов 

Състезания и игри за деца: Слав Илиев  

Музикално оформление: DJ Валентин Тенев 

 

... и много други помощници! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технически данни за маршрутите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дължина сборно КТ дълж. (права/вариант) КТ дължина сборно КТ дължина сборно КТ 
length climb controls length (s traight / route) controls length climb controls length climb controls 

M10 0,4 км / 0,5 км 4 1,0 км 5 1,0 км 10 м 5 M10 
M12 2,35 км 50 м 13 1,8 км / 2,34 км 12 2,0 км 55 м 13 2,0 км 20 м 8 M12 
M14 2,73 км 65 м 16 2,0 км / 2,6 км 12 2,9 км 50 м 14 3,7 км 65 м 12 M14 
M16 5,75 км 230 м 22 2,8 км / 3,8 км 15 3,8 км 155 м 18 5,4 км 135 м 14 M16 
M18 6,22 км 280 м 23 2,8 км / 4,02 км 17 4,2 км 160 м 22 8,9 км 285 м 22 M18 
M20 7,13 км 300 м 25 2,8 км / 4,02 км 17 4,2 км 160 м 22 8,9 км 285 м 22 M20 
M21B 4,61 км 180 м 22 2,5 км / 3,4 км 14 3,9 км 165 м 19 6,6 км 195 м 17 M21Б 
M21E 7,13 км 300 м 25 2,8 км / 4,02 км 17 5,5 км 235 м 26 12,8 км 325 м 32 M21E 
M35 6,22 км 280 м 23 2,8 км / 3,8 км 15 4,7 км 195 м 21 9,1 км 215 м 20 M35 
M40 5,75 км 230 м 22 2,5 км / 3,4 км 14 3,9 км 165 м 19 6,6 км 195 м 17 M40 
M45 5,75 км 230 м 22 2,3 км / 3,28 км 14 3,9 км 155 м 18 6,1 км 185 м 17 M45 
M50 4,61 км 180 м 22 2,3 км / 3,28 км 14 3,9 км 155 м 18 6,1 км 185 м 17 M50 
M55 4,43 км 170 м 22 2,1 км / 2,72 км 14 3,4 км 125 м 16 5,5 км 160 м 14 M55 
M60 2,84 км 70 м 17 2,1 км / 2,72 км 14 3,4 км 125 м 16 5,5 км 160 м 14 M60 
M65 2,84 км 70 м 17 1,8 км / 2,48 км 12 3,0 км 115 м 15 3,9 км 55 м 11 M65 
M70 2,73 км 65 м 16 1,8 км / 2,48 км 12 3,0 км 115 м 15 3,9 км 55 м 11 M70 
M75 2,73 км 65 м 16 1,8 км / 2,48 км 12 2,8 км 95 м 16 3,4 км 55 м 10 M75 

W10 0,4 км / 0,5 км 4 1,0 км 5 1,0 км 10 м 5 Ж10 
W12 2,35 км 50 м 13 1,6 км / 2,28 км 12 1,9 км 45 м 11 2,0 км 20 м 8 Ж12 
W14 2,35 км 50 м 13 1,8 км / 2,34 км 12 2,0 км 55 м 13 2,7 км 25 м 10 Ж14 
W16 4,43 км 170 м 22 2,1 км / 2,85 км 13 3,0 км 90 м 15 4,3 км 115 м 12 Ж16 
W18 4,61 км 180 м 22 2,6 км / 3,85 км 16 3,8 км 130 м 15 5,9 км 170 м 15 Ж18 
W20 5,75 км 230 м 22 2,6 км / 3,85 км 16 3,8 км 130 м 15 5,9 км 170 м 15 Ж20 
W21B 2,84 км 70 м 17 2,0 км / 2,85 км 13 3,7 км 125 м 17 5,3 км 155 м 14 Ж21Б 
W21E 6,22 км 280 м 23 2,6 км / 3,85 км 16 4,7 км 195 м 21 9,1 км 215 м 20 Ж21E 
W35 4,61 км 180 м 22 2,1 км / 2,85 км 13 3,8 км 145 м 18 6,7 км 170 м 15 Ж35 
W40 4,43 км 170 м 22 2,0 км / 2,85 км 13 3,7 км 125 м 17 5,3 км 155 м 14 Ж40 
W45 4,43 км 170 м 22 1,8 км / 2,58 км 14 3,2 км 115 м 14 5,0 км 105 м 13 Ж45 
W50 2,84 км 70 м 17 1,8 км / 2,58 км 14 3,2 км 115 м 14 5,0 км 105 м 13 Ж50 
W55 2,84 км 70 м 17 1,7 км / 2,15 км 11 2,8 км 95 м 15 4,6 км 85 м 14 Ж55 
W60 2,73 км 65 м 16 1,7 км / 2,15 км 11 2,8 км 95 м 15 4,6 км 85 м 14 Ж60 
W65 2,73 км 65 м 16 1,7 км / 2,15 км 11 2,8 км 95 м 16 3,4 км 55 м 10 Ж65 
Open short 2,35 км 50 м 13 1,6 км / 2,28 км 12 1,9 км 45 м 11 2,0 км 20 м 8 Open Къс
Open middle 4,43 км 170 м 22 2,0 км / 2,6 км 12 3,0 км 90 м 15 4,3 км 115 м 12 Open Среден
Open long 6,22 км 280 м 23 2,8 км / 3,8 км 15 3,8 км 145 м 18 6,7 км 170 м 15 Open Дълъг

Карта "Бункера Момино"               
1:7500 / 5м (02.2017)

Карта "Момино Ловна хижа"      
1:10000 / 5м (03.2017)

Map "Bunkera Momino"            
1:7500 / 5m (02.2017

Map "Momino Lovna hizha"         
1:10000 /  5m (03.2017)

Карта "КОЗИЦА" 1:7500 /  5м (11.2016)

Map "Kozitsa" 1:7500 /  5m (11.2016)

Карта "кв. Вароша" 1:4000 / 2,5м 
(12.2016) гр. Търговище

Map "Varosha" 1:4000 / 2,5m   
(12.2016) Targovishte

ГРУПА CLASS 

МАСОВ СТАРТ / MASS START MIDDLE СПРИНТ / WRE SPRINT СРЕДНА / WRE MIDDLE DISTANCE ДЪЛГА / LONG DISTANCE 

14.4.2017 15.4.2017 16.4.2017 17.4.2017


