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Четвъртък, 03 септември 2020 г. 
Регистрация, получаване на документи 
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 (КАРТА) 
 

Thursday, September 3rd, 2020 
Registration 
City of Targovishte 
 
16:00 to 19:00: Documents are handed out in the secretariat of 
«Variant 5» in Targovishte, «30 January» street No. 3A.  
 
GPS coordinates: 43°14'38.8"N 26°34'19.1"E (MAP) 

 
Петък, 04 септември 2020 г. 
Масов старт Средна дистанция 
(«Balkan Party») 
с. Момино - Юг 
 
От 10.00 до 12.00 часа: Проверка на документите в района на 
финала – с. Момино. Регистрация в отворени маршрути. 
13.00 часа: Първи старт на «Масов старт Средна». 
15.30 часа: Награждаване на победителите в района на 
финала. 
 
Как да стигнете до състезанието 
GPS координати: 43°15’36.23″N 26°28’16.76″E  (Карта) 
 
Карта и терен 
Карта: Момино - Юг. Мащаб 1:7500, хоризонталите през 5 
метра. Обновена през м. август 2020г. 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 
предимно с добра видимост и проходимост. Поради 
санитарна сеч в широколистната гора има подраст, които 
затрудняват бягането и видимостта и са дадени с зелен 
линеен растер. 
 
Парче от картата / Map sample 
 

 
 
 

 
Friday, September 4th, 2020 
Mass start Middle distance 
(«Balkan Party») 
Village of Momino - South 
 
10:00 to 12:00: Documents are handed out in the finish area of 
the competition – village of Momino. Registration for Open 
Classes. 
13:00: First start  
15:30: Prize-giving ceremony in the finish area. 
 
How to get to the competition site 
GPS-Coordinates: 43°15’36.23″N 26°28’16.76″E  (MAP) 
 
Map, terrain and vegetation 
Map Momino - Yug. Scale 1:7500, contour interval 5 meters, 
Fieldwork: August 2020.  
Moderately to very hilly. Many reentrants, ditches, trenches and 
foxholes. Deciduous forest with very good runnability and 
visibility. Well developed network of tracks and trails of different 
categories. Due to springtime vegetation some of them are not 
well visible. There is some water left in the holes, depressions and 
reentrants. In places, there is undergrowth that reduces the 
runnability and is mapped with green stripes. 
 
 
 
Map sample / Парче от картата 
 

 
 
 

https://goo.gl/maps/pLGXQerPiYLYwjfP7
https://goo.gl/maps/pLGXQerPiYLYwjfP7
https://goo.gl/maps/wAYTD6hkY8pnhY8cA
https://goo.gl/maps/wAYTD6hkY8pnhY8cA


Организация на старта 
Разстоянието от финала до старта е 250м. 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 13.04 часа стартират:  М12 
в 13.08 часа стартират:  Ж14, ОS 
в 13.12 часа стартират:  М14 
в 13.16 часа стартират:  М16 
в 13.20 часа стартират:  Ж16, ОМ 
в 13.24 часа стартират:  M18, M20 
в 13.28 часа стартират:    Ж18, Ж20 
в 13.32 часа стартират:  М35, Ж35, ОL 
в 13.36 часа стартират:  М45, М50 
в 13.40 часа стартират:    Ж40, Ж21Б 
в 13.44 часа стартират:  М40, М21Б,  
в 13.48 часа стартират:    Ж45, Ж50 
в 13.52 часа стартират:  М55, М60 
в 13.56 часа стартират:    Ж55, Ж60, Ж65 
в 14.00 часа стартират:    М65, М70, М75  
в 14.04 часа  стартират:  Ж21Е 
в 14.08 часа  стартират:  М21Е 
 
Формат на маршрута 

 
М10 и Ж10 
Ще има отделен маршрут за децата до 10 год – 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 (ще 
работи в безконтактен режим), за да маркира финалното си 
време. След това остава в коридора за да чете SI картата.. 
Състезател, който не е финиширал трябва задължително да 
мине през финала.  
За всички групи максималното контролно време ще бъде 90 
минути. 
!!! Безконтактни чипове могат да бъдат закупени на финала!!! 
Картите няма да се събират на финала. Молим за феърплей!  
 
Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова група 
ще бъдат отличени с награди от фирма Феерия. 

Starting procedure  
Distance from finish to start is 250m. Mass start. You do NOT 
have to punch a SI-unit on the start line. PLEASE NOTE: 
Competitors need to show up 10 mins prior to their start time at 
the start gate. All competitors need to wear their start number. 
 
 
Start times «Mass start Middle» 
13:00, mass start of class W12 
13:04, mass start of class M12 
13:08, mass start of classes W14, OS 
13:12, mass start of class M14 
13:16, mass start of class M16 
13:20, mass start of classes W16, OM 
13:24, mass start of classes М18, М20 
13:28, mass start of classes W18, W20 
13:32, mass start of classes M35, W35, OL 
13:36, mass start of classes M45, M50  
13:40, mass start of classes W40, W21B  
13:44, mass start of classes M40, M21B  
13:48, mass start of classes W45, W50  
13:52, mass start of classes M55, M60 
13:56, mass start of classes W55, W60, W65 
14:00, mass start of classes M65, M70, M75 
14:04, mass start of class W21E 
14:08, mass start of class M21E 
 
Course scheme 
 

 
 
Classes M10 and W10 
We offer a short course for our youngsters. No ranking for M10 
and W10, but all finishers will get a small surprise. Kids may take 
part starting from 14:00 until 14:30. 
 
Finishing procedure 
Finishing order counts for the results. On the finish line the 
competitors have to punch one of the two SI units to get a finish 
time (SportIdent will work contactless). After the finish they must 
stay in the corridor and follow the instructions for downloading 
the course data from their SI card. Competitors who have not 
finished their course must pass the finish area, too. 
The maximum running time for an official result is 90 minutes. 
!!! SportIdent SIAC will be for sale at the finish area !!! 
 
Fair play – we will not collect the maps after finish. Please don’t 
show it to runners who are about to compete. 
 
Prize-giving ceremony 
All competitors ranked 1st, 2nd and 3rd in every category will be 
honoured with prizes from Feeriya – Cosmetics and Parfumery.  



Събота, 05 септември 2020 г. 
Дълга дистанция - Трофей „Търговище” 
(«Balkan Heroes») 
 

Село Заветно 
 
09.00 до 10.15 часа: Проверка на документи в района на 
финала– село Заветно 
11.00 часа: Старт на първите номера – дълга дистанция. 
15.30 часа: Награждаване в района на финала. 
 
Как да стигнете до състезанието 
GPS координати: 43°19’40.24″N 26°20’07.89″E  (Карта) 
 
Карта и терен 
Карта: Заветно. Мащаб 1:10000, хоризонталите през 5 м. 
Изработена февруари 2019 и март 2020 г. Район: Равнинен  до 
средно пресечен със заоблени теренни форми. Множество 
лисичи дупки, канавки и дерета. Добре развита пътна мрежа, 
с различни категории пътеки. Растителност: 100% 
широколистна гора с много добра видимост и проходимост. 
Няма водни обекти.  
 
Парче от картата / Map sample 
 

 
 
Подкрепителни пунктове 
За групи М21Е и Ж21Е ще има един подкрепителен пункт. 
Същият няма да бъде разположен на КТ. 
 
Организация на СТАРТА 
От Финала до Старта е 200 м. Състезателите трябва да се явят 
на старта за проверка 3 минути преди времето им за 
стартиране. За Дългата се стартира със стартова станция. 
 
 
Организация на ФИНАЛА 
Състезателите финишират по маркирана отсечка от последна 
контролна точка. На финалната линия има поставени две SI 
станции (ще работят в безконтактен режим), в които всеки 
състезател при финиширане поставя своята SI карта, за да 
маркира финалното си време. Състезател,  който не е 
финиширал трябва задължително да мине през финала.  
 
!!! Безконтактни чипове могат да бъдат закупени на финала!!! 
 

Saturday, September 5th, 2020 
Long distance - Targovishte Trophy 
«Balkan Heroes» 
 

Village of Zavetno 
 
09:00 to 10:15: Documents are handed out in the finish area – 
Village of Zavetno. 
11:00: First starts of the long distance competition. 
15:30: Prize-giving ceremony in finish area.  
 
How to get to the competition site 
GPS coordinates: 43°19’40.24″N 26°20’07.89″E  (MAP) 
 
Map, terrain and vegetation 
Map: Zavetno. Scale 1:10000 for all classes, contour interval 5 
meters. Fieldwork: February 2019 and mart 2020. Flat to 
moderately hilly with distinctive terrain forms and numerous 
foxholes, ditches and reentrants. Well-developed network of 
tracks. Vegetation: 100% deciduous forest with very good 
runability and visibility. No water objects. 
 
 
Map sample / Парче от картата 
 

 
 
Refreshment points 
For runners in classes M21E and W21E water will be available 
during the course but it won’t be placed on control point. 
 
Starting procedure 
The distance from arena to the start is 200 m. The competitors 
have to be in the start area no later than 3 minutes before their 
starting time. At the start you have to punch the SI unit on the 
start line. 
 
Finishing procedure 
From the last control the competitors have to follow the marked 
path to the finish. On the finish line they must punch one of the 
two SI units to get a finish time (SI will work in contactless mode). 
After the finish please stay in the corridor and follow the 
instructions for downloading the course data from their SI card. 
Competitors who have not finished their course must pass the 
finish area, too. 
!!! SportIdent SIAC will be for sale at the finish area !!! 
 

https://goo.gl/maps/sTHDmg1RZrHPTScT9
https://goo.gl/maps/sTHDmg1RZrHPTScT9


Картите няма да се събират на финала. Молим за феърплей! 
Не показвайте картата на нестартирали състезатели! 
 
За всички групи максималното контролно време e 180 минути. 
 
Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова група 
ще бъдат наградени със спортна екипировка от фирма Bryzos,.  

 
М10 и Ж10 
В района на финала 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. 
 

Fair play – we will not collect the maps after finish. Please don’t 
show it to runners who are about to compete. 
 
The maximum running time for an official result is 180 minutes. 
 
Ranking and prize-giving ceremony 
Competitors ranked 1st, 2nd and 3rd will be honoured with sports 
equipment from Bryzos. 
 
Classes M10 and W10 
We will organize an orienteering competition for kids. No ranking 
for M10 and W10, but all finishers will get a small surprise. Kids 
may take part starting from 12:00 until 13:00. 

 
Неделя , 06 септември 2020 г. 
СПРИНТ 
(«Balkan Express») 
Село Буховци 
 
от 11.00 до 12.30 часа: Състезателният център е отворен в 
района на финала – Буховци-стадиона. 
13.00 часа: Старт на първите номера – спринт   
15.30 часа: Награждаване в района на финала. 
 
Как да стигнем? 
GPS координати: 43°18’44.27″N 26°42’41.19″E  (Карта) 
 
Карантина няма. Fair play  
Моля не показвайте картата на състезатели, които все още не 
са стартирали.  
 
Карта и терен 
Карта: Буховци. Мащаб 1:5000, хоризонтали през 2,5 м. 
Изработена м. април 2020 г. Район: типичен градски/селски – 
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. Напомняме, че 
непроходимите обекти са забранени за преминаване. Ще има 
много съдии по маршрута и всеки, който нарушава правилата 
ще бъде дисквалифициран. 
 
Парче от картата /  Map sample 
 

 
 
Организация на СТАРТА 
Стартът и финалът се намират на стадиона в с. Буховци. 
Състезателите трябва да се явят 3 минути преди времето им 
за стартиране. Всички стартират със стартова станция. 
 
 

Sunday, September 6th, 2020 
SPRINT 
(«Balkan Express») 
Village of Buhovtsi 
 
11:00 to 12:30: Competition center is open in the finish area – 
Buhovtsi-stadium. 
13:00: First starts 
15:30: Prize-giving ceremony in the finish area. 
 
How to get to the competition site 
GPS coordinates: 43°18’44.27″N 26°42’41.19″E  (MAP) 
 
There is no Quarantine. Fair play 
Please don’t show the map to the runners who have not started 
their race yet.  
 
Map and terrain 
Map: Buhovtsi. Scale: 1:5000. Contour interval 2,5 meters. 
Fieldwork: April 2020. Typical city/village – with many light traffic 
streets and good runnability. Please take care while crossing 
roads!  At some intersections, guards will regulate the traffic. You 
need to wear a start number. Climbing over «impassable fences», 
and the passage of other impassable objects is strictly forbidden! 
There will be judges along the course and those violating the rules 
will be disqualified. 
 
Map sample / Парче от картата 
 

 
 
Start procedure 
Start and finish are located at Buhovtsi stadium. The competitors 
have to be in the start area no later than 3 minutes before their 
starting time. There is Start SI station on the start line – don’t 
forget to punch it. 
 

https://goo.gl/maps/uWUC1xRvEjJsaRhJ7
https://goo.gl/maps/uWUC1xRvEjJsaRhJ7


Организация на ФИНАЛА 
На финалната линия има поставени две SI станции (ще 
работят в безконтактен режим), 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. Състезател, който не е финиширал трябва 
задължително да мине през финала.  
 
!!! Безконтактни чипове могат да бъдат закупени на финала!!! 
 
Картите няма да се събират на финала. Молим за феърплей! 
Не показвайте картата на нестартирали състезатели! 
 
За всички групи максималното контролно време e 60 минути. 
 
М10 и Ж10 
Ще има отделен маршрут за децата до 10 години – от 14.00 до 
14.30 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 медали. 

Finishing Procedure 
On the finish line competitors have to punch one of the two SI 
units to get a finish time (SI will work in contactless mode). After 
the finish they must stay in the corridor and follow the 
instructions for downloading the course data from their SI card. 
Competitors who have not finished their course must pass the 
finish area, too. 
 
!!! SportIdent SIAC will be for sale at the finish area !!! 
 
Fair play – we will not collect the maps after finish. Please don’t 
show it to runners who are about to compete. 
 
The maximum running time for an official result is 60 minutes. 
 
Classes M10 and W10 
We will organize an orienteering competition for kids. No ranking 
for M10 and W10, but all finishers will get a small surprise. Kids 
may take part starting between 14:00 and 14:30.  
 
Ranking and prize-giving ceremony 
Competitors ranked 1st, 2nd and 3rd in every category will be 
honoured. 

Понеделник, 07 септември 2020 г. 
Средна дистанция 
«Balkan Hills» 
Местност Парка 
 
От 09.00 до 10.00 часа: Състезателният център е отворен в 
района на финала до р-т Ловна среща. Моля следвайте 
схемата за Паркинг и Финал.  
10:30 часа: Старт на първите номера средна дистанция. 
13.30 часа: Награждаване на победителите от средната 
дистанция и закриване на състезанията в района на финала. 
 
Как да стигнем? 
GPS координати: 43°12’23.14″N 26°31’00.75″E   (Карта) 

 
Карта и терен 
Карта: Парка. Мащаб 1:7500, хоризонталите през 5 м. 
Изработена март 2020 г. Район: От средно до силно пресечен, 
северен склон. Множество лисичи дупки, канавки и дерета, 
камъни и скали. Добре развита пътна мрежа, с различни 
категории пътеки. Растителност: 90% широколистна гора и 
10% иглолистна гора с много добра видимост и проходимост. 
Няма водни обекти. 
 
Парче от картата / Map sample 

 

Monday, September 7th, 2020 
Middle distance 
(«Balkan hills») 
Parka area, near Misionis fortress 
 
09:00 to 10:00: Competition center is open in the finish area of 
the competition near restaurant Lovna sreshta, Parka. Please 
follow parking instructions. 
10:30: First starts 
13:30: Prize-giving ceremony of the winners in the Middle 
distance and closing ceremony in finish area. 
 
How to get to the competition site 
GPS coordinates: 43°12’23.14″N 26°31’00.75″E   (MAP) 

 
Map, terrain and vegetation 
Map: Parka. Scale 1:7500 for all classes, contour interval 5 
meters. Fieldwork: march 2020. Moderately to very hilly, north 
slope. Numerous foxholes, ditches and reentrants, stones and 
cliffs. Well-developed network of tracks. Vegetation: 90% 
deciduous forest and 10% coniferous forest with very good 
runability and visibility. No water objects. 
 
 
Map sample / Парче от картата 

 

https://goo.gl/maps/3hT2djNZifddCzSq6
https://goo.gl/maps/3hT2djNZifddCzSq6


Организация на СТАРТА 
Разстоянието между старта и финала е 100 м. Състезателите 
трябва да се явят на старта за проверка 3 мин преди времето 
им за стартиране. Стартира се със стартова станция. 
 
 
Организация на финала 
На финалната линия има поставени две SI станции (ще 
работят в безконтактен режим), в които всеки състезател при 
финиширане поставя своята SI карта, за да маркира 
финалното си време. Състезател, който не е финиширал 
трябва задължително да мине през финала. 
 
!!! Безконтактни чипове могат да бъдат закупени на финала!!! 
 
Картите няма да се събират на финала. Молим за феърплей! 
Не показвайте картата на нестартирали състезатели! 
 
За всички групи максималното контролно време e 120 минути. 
 
Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова група 
ще бъдат наградени с картини рисувани от Елеонора 
Николова. 

 
М10 и Ж10 
Децата до 10 години бягат по маршрут с маркировка– 11.30 
до 12.00 часа. Няма да има класиране, но ще има малки 
изненади за всички. 
 

ПАРКИНГ 
Паркингът ще бъде от другата страна на главния път 
София-Варна. Ще има полиция, но моля бъдете много 
внимателни при пресичането на пътя към финалната 
арена. 

Starting procedure 
The distance from arena to start is 100 m. The competitors have 
to be in the start area no later than 3 minutes before their 
starting time. At the start line competitors have to punch the 
Start SI unit.  
 
Finishing procedure 
On the finish line competitors have to punch one of the two SI 
units to get a finish time (SI will work in contactless mode). After 
the finish they must stay in the corridor and follow the 
instructions for downloading the course data from their SI card. 
Competitors who have not finished their course must pass the 
finish area, too. 
 
!!! SportIdent SIAC will be for sale at the finish area !!! 
 
Fair play – we will not collect the maps after finish. Please don’t 
show it to runners who are about to compete. 
 
The maximum running time for an official result is 120 minutes. 
 
Ranking and prize-giving ceremony 
Competitors ranked 1st, 2nd and 3rd in every category will be 
honoured with paintings from Eleonora Nikolova. 
 
Classes M10 and W10 
We will organize an orienteering competition for kids. No ranking 
for M10 and W10, but all finishers will get a small surprise. Kids 
may take part starting from 11:30 until 12:00. 
 
PARKING 
The parking will be located on the other side of the main road 
Sofia-Varna. There will be police but please be very careful while 
crossing the road on the way to arena. 

Допълнителна информация 
 
SPORTident 
SI станциите ще бъдат настроени в безконтактен режим. 
!! Нови безконтактни чипове могат да бъдат закупени на 
финала на цена от 120 лева. 
 
На разположение за наем ще бъдат само контактни чипове и 
срещу такса от 1 лв на ден на заявен състезател. За загубен 
чип – 50 лв или 85 лв (според модела). 
 
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, екипи, 
чипове, хранителни добавки  и др. 
 
Храна и напитки 
Всеки ден на финала ще имате възможност да си купите храна 
и напитки. 
 
Прогнози за времето 
За ориентирането лошо време няма. Затова няма нужда да 
проверявате прогнозата за времето на www.sinoptik.bg 
 

General information 
 
SPORTident 
SI stations will work in contactless mode. 
!! New SIAC will be available for sale in finish area for 120 BGN. 
 
Competitors who do not own an SI card may rent one for 1 Leva 
(0,5 Euro) per day (normal contact SI cards). For lost SI cards we 
have to charge 25 Euro or 42.50 Euro, depending on the SI card 
model. 
 
Parking 
Cars may be parked in the marked parking spaces only. Please 
follow the instructions of our staff and the police. 
 
 
O-Shop 
A limited range of orienteering products such as shoes, 
compasses, running dresses and control description holders will 
be on sale in the finish area. 
 
Food and beverage 
Every day in the finish area food and drinks will be on sale. 
 
 
Weather forecast 
There is no bad weather for orienteers. So no need to check the 
weather forecast on www.sinoptik.bg (Targovishte, Bulgaria). 
 

http://www.sinoptik.bg/
http://www.sinoptik.bg/


Разписание на автобуса 
Тръгване от хотел «Терра Европа» / 43°14'52.5"N 26°34'37.3"E 

- Петък , 04 септември 2020 
Тръгване от Търговище 11:00 часа 
Връщане 16.30 часа 

- Събота, 05 септември 2020 
Тръгване от Търговище 09:00 часа 
Връщане 16.00 часа 

- Неделя , 06 септември 2020 
Тръгване от Търговище 11:00 часа 
Връщане 16.30 часа 

- Понеделник, 07 септември 2020  
Тръгване от Търговище 08.30 часа 
Връщане 14.30 часа 

 
Спонсори  
Радваме се да представим нашите спонсори и партньори. 
Благодарение на техните усилия имаме възможността да 
проведем и затвърдим качеството на нашето международно 
състезание за купа «Великден» 2020 г.  
 

СПОНСОРИ и ПАРТНЬОРИ 
Förderverein «VARIANT 5» (Швейцария) 
Община ТЪРГОВИЩЕ 
АГРИКО София 
ХОВАГ България (Търговище) 
Кристиан Фихтер 
«Bryzos» www.bryzosport.com - наследникът на Siven Active 
Sport – фирма за спортна екипировка.  
Уелнес комплекс „Островче“ https://www.ostrovche.com/ 
Феерия http://www.bulcosmetics.com/ Козметика и парфюмерия  
 
СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ  
И през 2020 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! Мирослава Василева ще бъде отговорна за 
раздаването на средствата през 2 и 3 ден: 0888 610241. 
 
Ръководство 
Главен Технически ръководител: Диан Бонев 
Главен съдия: Филип Маринов 
Картограф:  Диан Бонев 
Маршрути: Диан Бонев и Веселин Илиев 
Главен секретар: Петранка Ангелова 
Медицинско осигуряване: Д-р Христо Христов 
Настаняване: Димка Чакърова 
Интернет: Иван Сираков 
Времеизмерване: Милен Маринов 
Старши съдия Старт: Кеазим Козарев 
Старши съдия Финал: Стефан Вампоров 
 
... и много други помощници! 

Bus schedule 
Leaving from hotel «Terra Europe» / 43°14'52.5"N 26°34'37.3"E 

- Friday, September 4
th

, 2020 
Departure from Targovishte 11:00 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 16:30. 
- Saturday, September 5

th
, 2020 

Departure from Targovishte 09:00 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 16:00. 
- Sunday, September 6

th
, 2020 

Departure from Targovishte 11:00 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 16:30. 
- Monday, September 7

th
, 2020 

Departure from Targovishte 08:30 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 14:30. 

 
Sponsors 
We are happy to present our sponsors and partners. Thanks to 
their efforts we are able to held and keep the high quality of  our 
international event Velikden Cup 2020. 
 
 

SPONSORS and PARTNERS 
Förderverein «VARIANT 5» (Switzerland) 
Municipality of TARGOVISHTE 
AGRICO Bulgaria EOOD 
HOWAG Bulgaria, Targovishtе 
Dr. Christian Fiechter 
«Bryzos» www.bryzosport.com  - successor of Siven Active 
Sport – company for sewing sports equipment.  
Wellness complex „Ostrovche“ https://www.ostrovche.com/ 
Feeriya http://www.bulcosmetics.com/ Cosmetics and Parfumery 
 
SPECIAL SUPPORTING PROGRAMS 
In 2020, as in previous years, Bulgarian clubs may count on 
substantial support from Dr. Christian Fiechter. He is 
financing the support program for clubs taking part with 
their youngsters for three or four days. Thanks a lot for 
Christian Fiechter's enormous long-term aid! 
 
 
 
Organizing committee 
Technical director: Dian Bonev 
Senior event adviser: Filip Marinov 
Mapper: Dian Bonev 
Course setters: Dian Bonev and Veselin Iliev 
General secretary: Petranka Angelova 
Medical support: Dr Hristo Hristov 
Accommodation: Dimka Chakarova 
PR & Website: Ivan Sirakov 
Time taking: Milen Marinov 
Start area staff: Keazim Kozarev 
Finish area staff: Stefan Vamporov 
 
.... and a big number of supporters of all kinds! 

http://www.bryzosport.com/
https://www.ostrovche.com/
http://www.bulcosmetics.com/
http://www.bryzosport.com/
https://www.ostrovche.com/
http://www.bulcosmetics.com/


Технически данни за маршрутите 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


