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Четвъртък, 25 април 2019 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 
 

Thursday, April 25th, 2019 
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 

 
Петък, 26 април 2019 г. 
Масов старт Средна дистанция 
(«Balkan Party») 
с. Ловец 
 
От 10.00 до 12.00 часа: Проверка на документите в района на 
финала – село Ловец. 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°15’48.69″N, 26°40’55.02″E (Карта) 
 
Карта и терен 
Карта: Ловец. Мащаб 1:7500, хоризонталите през 5 метра. 
Изработена през м. януари 2019г. Район: равнинен до средно 
пресечен, и много лисичи дупки.  Растителност: Предимно 
дъбова и акациева гора, с около 30% открити площи. Добре 
развита пътна мрежа. Беден на водни обекти.  
 
Парче от картата / Map sample 
 

 
 
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! 

 
Friday, April 26th, 2019 
Mass start Middle distance 
(«Balkan Party») 
Village of Lovets 
 
10:00 to 12:00: Documents are handed out in the finish area of 
the competition – village Paydushko. Registration for Open 
Classes. 
13:00: First start for the «Mass start Middle distance». 
15:30: Prize-giving ceremony in the finish area. 
 
How to get to the competition site 
GPS-Coordinates: 43°15’48.69″N, 26°40’55.02″E (Map) 
 
Map, terrain and vegetation 
Map Lovets. Scale 1:7500, contour interval 5 meters, Fieldwork: 
January 2019. Rather flat to moderately hilly terrain, with many 
foxholes. Mostly oak and acacia forest with around 30% open 
lands. Good network of paths and no water objects. 
 
 
Map sample / Парче от картата 
 

 
 
Starting procedure  
Mass start. You do NOT have to punch a SI-unit on the start line. 
PLEASE NOTE: Competitors need to show up 10 minutes prior to 
their start time at the start gate. All competitors need to wear 
their start number. 

https://goo.gl/maps/KEMqu5PrjwZ4RYrk9
https://goo.gl/maps/KEMqu5PrjwZ4RYrk9


 
 
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 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. 
 

 

 
 
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. After the finish they must stay in the corridor and follow 
the instructions for downloading the course data from their SI 
card. The maps have to be left in the finish area. No maps will be 
handed out until the last competitor has started. Competitors 
who have not finished their course must pass the finish area, too. 
The maximum running time for an official result is 90 minutes. 
 
 
Prize-giving ceremony 
All competitors ranked 1st, 2nd and 3rd in every category will be 
honoured. 



Събота, 27 април 2019 г. 
Дълга дистанция - Трофей „Търговище” 
(«Balkan Heroes») 
 
Местност Пропастна, до хижа „Младост“ 
IOF World Ranking Event 
 
09.00 до 10.15 часа: Проверка на документи в района на 
финала– местност Пропастна GPS: 43°10’46.09″N, 26°32’29.02″E 
10.20 часа: Техническа конференция (World Ranking Event) 
11.00 часа: Старт на първите номера – средна дистанция. 
15.30 часа: Награждаване в района на финала. 
19.00 часа: «ВЕЧЕР НА ОРИЕНТИРОВАЧА» в ресторант „Мизия” 
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 0898 
600884). 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 
26 Април. След този срок само при възможност и при цена от 
30 лв! 
ВНИМАНИЕ: Местата за банкета са ограничени.  
 
Как да стигнете до състезанието 
GPS координати: 43°10’46.09″N, 26°32’29.02″E (Карта) 
 
Карта и терен 
Карта: Хижа «Младост». Мащаб 1:15'000 за МЖ20-21Е и 
1:10‘000 за всички останали групи. Хоризонталите са през 5 м. 
Изработена през м. март 2019 г. Район: Oт средно до силно 
пресечен със заоблени теренни форми. Много дерета и била, 
с характерни дървета, лисичи дупки и скалички и скални 
полета. В равнинната част на терена има понори. 
Растителност: 70% широколистна гора с много добра видимост 
и проходимост и 30% борова гора с различна проходимост. 
Добре развита пътна мрежа, с различни категории пътеки. В 
повечето дерета тече вода.  
 
Парче от картата / Map sample 
 

 

Saturday, April 27th, 2019 
Long distance - Targovishte Trophy 
«Balkan Heroes» 
 
Propastna (near Mladost Hut) 
IOF World Ranking Event 
 
09:00 to 10:15: Documents are handed out in the finish area – 
Propastna. GPS: 43°10’46.09″N, 26°32’29.02″E 
10:20: Technical conference (World Ranking Event). 
11:00: First starts of the middle distance competition. 
15:30: Prize-giving ceremony  in finish area.  
19:00: «ORIENTEERS' EVENING» in restaurant „Miziya“. You can 
expect a Bulgarian meal, music, tombola, DJ – in good company 
with lots of orienteers. Vouchers costing 25 BGN / 13 EUR, there 
is vegetarian option 25 BGN and for KIDS – 12 BGN. PLEASE 
NOTE: We urgently ask you to order your vouchers latest on 26th 
of April! After that we accept entries only if possible and on the 
cost of 30 BGN / 15 EUR. 
Contact: Alexandra Vasileva – alex_mitrova@abv.bg (she speaks 
perfectly well Bulgarian. For inquiries in English, Deutsch, 
Français, Italiano or Bärndütsch you may contact 
info@variant5.ch). 
 
How to get to the competition site 
GPS coordinates: 43°10’46.09″N, 26°32’29.02″E (Map) 
 
Map, terrain and vegetation 
Map: Mladost Hut. Scale 1:15'000 for MW20-21E and 1:10‘000 
for all other classes, contour interval 5 meters. Fieldwork: March 
2019. Moderately hilly to steep terrain with distinctive terrain 
forms. Many reentrants and ridges with single trees, foxholes and 
small cliffs. There are depressions in the flatter parts of the 
terrain. 70% deciduous forest with very good runnability and 
visibility and 30% pine forest with mixed runnability. Well 
developed network of paths of different categories. There is 
water in most reentrants. 
 
 
Map sample / Парче от картата 
 

 

https://goo.gl/maps/S3VJ42VZGWLhpWCC7
https://goo.gl/maps/S3VJ42VZGWLhpWCC7


 
Подкрепителни пунктове 
За групи М21Е и Ж21Е ще има един-два подкрепителни 
пункта. Същите няма да са разположени 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, 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 180 
минути. 
 
Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова група 
ще бъдат наградени със спортна екипировка от фирма Bryzos, 
а при М/Ж21Е до шесто място. Паричният награден фонд при 
М/Ж21Е е: 1 място 150 лева, 2 място 100 лева, 3 място 80 лева, 

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

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. 
 

 
Refreshment points 
For runners in classes M21E and W21E water will be available 
during the course but they won’t be placed on control points. 
 
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. Late starters will have to start in a separate corridor 
WITHOUT a start station! 
 
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. After the finish please stay in the 
corridor and follow the instructions for downloading the course 
data from their SI card. The maps have to be left in the finishing 
area. No maps will be handed out until the last competitor has 
started. Competitors who have not finished their course must 
pass the finish area, too, and hand in their map. 
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. 
In elite classes M21E and W21E runners on first six places will be 
honoured. Prize money is given for the elite classes: 1st place 150 
BGN, 2nd place 100 BGN, 3rd place 80 BGN, 4th place 60 BGN, 
5th place 40 BGN, 6th place 30 BGN. 
 
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 , 28 април 2019 г. 
СПРИНТ 
(«Balkan Express») 
Село Кралево 
 
от 11.00 до 12.30 часа: Състезателният център е отворен в 
района на финала – Кралево-стадиона -  
13.00 часа: Старт на първите номера – спринт   
15.30 часа: Награждаване в района на финала. 
 
Как да стигнем? 
GPS координати: 43°11’31.00″N, 26°42’26.02″E (Карта) 
 
Карантина няма. Fair play  
Моля не показвайте картата на състезатели, които все още не 
са стартирали.  
 
Карта и терен 
Карта: Кралево. Мащаб 1:5’000, хоризонтали през 2,5 м. 
Изработена м. февруари 2019 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. 
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. 

Sunday, April 28th, 2019 
SPRINT 
(«Balkan Express») 
Village of Kralevo 
 
11:00 to 12:30: Competition center is open in the finish area – 
Kralevo-stadium - 43°11’31.00″N, 26°42’26.02″E. 
13:00: First starts of the Sprint competition 
15:30: Prize-giving ceremony in the finish area. 
 
How to get to the competition site 
GPS coordinates: 43°11’31.00″N, 26°42’26.02″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: Kralevo. Scale: 1:5000. Contour interval 2,5 meters. 
Fieldwork: February 2019. Typical city/village – with many light 
traffic streets and good runnability. Please take care while 
crossing roads!  At some intersections, the police 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. 
 

https://goo.gl/maps/qrdkyCvjEsh76WhK6
https://goo.gl/maps/qrdkyCvjEsh76WhK6


 
Парче от картата /  Map sample 
 

 
 
Организация на СТАРТА 
Състезателите трябва да се явят 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 
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 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. 
 

 
Map sample / Парче от картата 
 

 
 
Start procedure 
The competitors have to be in the start area (quarantine exit) no 
later than 3 minutes before their starting time. There is Start SI 
station on the start line – don’t forget to punch it. Late starters 
will have to start in a separate corridor with NO start station!  
 
Finishing Procedure 
On the finish line competitors have to punch one of the two SI 
units to get a finish time. After the finish they must stay in the 
corridor and follow the instructions for downloading the course 
data from their SI card. The maps have to be left in the finishing 
area. No maps will be handed out until the last competitor has 
started. Competitors who have not finished their course must 
pass the finish area, too, and hand in their map. 
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, 29 април 2019 г. 
Средна дистанция 
«Balkan Hills» 
Село Заветно 
Контролно за националния отбор МЖ16-18-20 
 
От 09.00 до 10.00 часа: Състезателният център е отворен в 
района на финала в центъра на село Заветно.  
10.30 часа: Старт на първите номера. 
13.30 часа: Награждаване на победителите от спринтовата 
дистанция и закриване на състезанията в центъра на Заветно. 

 
Monday, April 29th, 2019 
Middle distance 
(«Balkan hills») 
Village of Zavetno 
Selection race for the Bulgarian team MW16-18-20 
 
09:00 to 10:00: Competition center is open in the finish area of 
the competition (in village Zavetno). 
10:30: First starts of Middle distance 
13:30: Prize-giving ceremony of the winners in the Middle 
distance and closing ceremony in the city center of Zavetno. 



 
Как да стигнем? 
GPS координати: 43°19’45.09″N, 26°20’12.01″E (Карта) 
 
Карта и терен 
Карта: Заветно. Мащаб 1:10000, хоризонталите през 5 м. 
Изработена февруари 2019 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 
 

 
Организация на СТАРТА 
Разстоянието между старта и финала е 200 м. Състезателите 
трябва да се явят на старта за проверка 3 мин преди времето 
им за стартиране. Стартира се със стартова станция, НО за 
закъснелите състезатели ще има отдeлен коридор БЕЗ 
стартова станция. 
 
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 120 
минути. 
 
Класиране и награди 
Класираните на първите три места във всяка възрастова група 
ще бъдат наградени.  

 
Подкрепа за Елита 
Всички искаме идоли, на които нашите деца да се възхищават 
и да подражават, но кои са тези, които подкрепят Елита на 
ориентирането? Нека това да бъде наша обща кауза – ние да 
ги подкрепяме и насърчаваме, а те да споделят емоциите и 
опита си с младите! 
 

 
How to get to the competition site 
GPS coordinates: 43°19’45.09″N, 26°20’12.01″E (Map) 
 
Map, terrain and vegetation 
Map: Zavetno. Scale 1:10000 for all classes, contour interval 5 
meters. Fieldwork: February 2019. 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 
 

 
 
Starting procedure 
The distance from arena to 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 line competitors have to punch the 
Start SI unit. Late starters will have to start in a separate corridor 
with NO start station! 
 
Finishing procedure 
On the finish line competitors have to punch one of the two SI 
units to get a finish time. After the finish they must stay in the 
corridor and follow the instructions for downloading the course 
data from their SI card. The maps have to be left in the finishing 
area. No maps will be handed out until the last competitor has 
started. Competitors who have not finished their course must 
pass the finish area, too, and hand in their map. 
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. 
 
Elite support 
We all want idols, role-models, inspiring our youngsters, but who 
are the ones, supporting the top-shots? Let's make it more a  
community-cause: we collect for the Elite, and the Elite shares 
emotions and knowledge with the youngsters. 
 
 

https://goo.gl/maps/895F2RKYNpF2MdiJ8
https://goo.gl/maps/895F2RKYNpF2MdiJ8


Имаме силното желание да осигурим награден фонд за 
МЖ21Е и в средната дистанция и за тази цел пресметнахме, че 
ако поне половината от участниците ни приемат нашата кауза 
да подкрепяме Елитните ни състезатели и оставят някаква 
дори дребна сума в специално изработената кутия, ние ще 
съумеем да наградим най-добрите за техния труд и усилия! 
Къде: Кутиията ще бъде в офиса (района на финала) по време 
на купа „Великден“. 
Как: Потърсете кутията и подкрепете елита. Ние ще 
разпределим сумата от тази кутия по равно между Мъже и 
Жени Елит между първите трима както следва – 1-во място – 
50%, 2-ро място – 30%, 3-то място – 20%. 

 
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. 

 

We have high ambitions to ensure prize money for Men and 
Women Elite also in the Middle distance. For the purpose we 
have calculated that if at least half of our participants take our 
cause to support the Elites and give even a small amount of 
money in the specially made box we will be able to reward the 
best for their hard work and efforts! 
Where: The box will be in the event office (finish area) during 
Velikden Cup. 
How: Find the box and support the Elite. We will divide the 
money from the box equally between Men and Women Elite for 
the first three as follows: 1st place – 50%, 2nd place – 30%, 3rd 
place – 20%. 
 
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. 
 

Допълнителна информация 
 
SPORTident 
За наем на чип ще се взема такса от 1 лв на ден на заявен 
състезател. За загубен чип – 50лв или 85лв (новия модел). 
 
Съдии 
Нашите съдии ще носят отличителни оранжеви тениски или 
елеци с надписа STAFF или СЪДИЯ,  и/или 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. 
 
Тоалетни 
През първите три дни – Масов старт,  Дълга и спринт ще се 
използват химически тоалетни, а за Средната ще се използват 
тоалетните в кмеството на селото. 
 
Тиксо на старта 
На старта няма да има тиксо. В района на финала се продават 
държачи за описание, както и компаси, бутонки, екипи  и др. 
 
Храна и напитки 
Всеки ден на финала ще имате възможност да си купите храна 
и напитки. 
 
Участници 
Pегистрирани са участници от Финландия, Великобритания, 
Молдова, Румъния, Турция, Швейцария, Украйна,Македония и 
България (17.04). 
 
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 хотел «Терра Европа» / 43°14'52.5"N 26°34'37.3"E 

- Петък , 26 април 2019 
Тръгване от Търговище 11:00 часа 
Връщане 16.30 часа 

- Събота, 27 април 2019 
Тръгване от Търговище 09:00 часа 
Връщане 16.00 часа 

General information 
 
SPORTident 
Competitors who do not own an SI card may rent one for 2 Leva 
(1 Euro) per day. For lost SI cards we have to charge 25 Euro or 
42.50 Euro, depending on the SI card model. 
 
Staff 
Our staff will wear easily visible orange T-shirts or Vests reading 
«Staff» or «СЪДИЯ», and/or orange hats. Please follow the 
instructions of our staff. 
 
Parking 
Cars may be parked in the marked parking spaces only. Please 
follow the instructions of our staff and the police. 
 
Toilets 
During the first 3 days – Mass start, Long and Sprint there will be 
chemical toilets. In the last day – Middle – the toilets in the  
 
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. 
 
Internationality 
We have registered competitors from Finland, Great Britain, 
Moldova, Romania, Turkey, Switzerland, Ukraine, Macedonia and 
Bulgaria (17.04). 
  
Weather forecast 
There is no bad weather for orienteers. So no need to check the 
weather forecast on www.sinoptik.bg (Targovishte, Bulgaria). 
 
 
Bus schedule 
Leaving from hotel «Terra Europe» / 43°14'52.5"N 26°34'37.3"E 

- Friday, April 26
th

, 2019 
Departure from Targovishte 11:00 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 16:30. 
- Saturday, April 27

th
, 2019 

Departure from Targovishte 09:00 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 16:00. 

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


- Неделя , 28 април 2019 
Тръгване от Търговище 11:00 часа 
Връщане 16.30 часа 

- Понеделник, 29 април 2019  
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» 2019 г.  
 

СПОНСОРИ 
Förderverein «VARIANT 5» (Швейцария) 
Община ТЪРГОВИЩЕ 
Виктория 2000 
АГРИКО София 
БОНЕРО София 
ХОВАГ България (Търговище) 
Кристиан Фихтер 
 
ПАРТНЬОРИ 
«Bryzos» www.bryzosport.com  - наследникът на Siven 
Active Sport – фирма за спортна екипировка.  
«SportIdent» www.sportident.com – Времеизмерване. 
«BitMap» www.bitmap-bulgaria.com – GIS services 
Tour O Swiss – 5-дневка из Швейцария 
Biofresh – Козметика на естествена основа и розово масло 
 
СПЕЦИАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ  
И през 2019 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: Марк Леттау 
Картограф:  Диан Бонев 
Маршрути: Диан Бонев и Веселин Илиев 
Главен секретар: Петранка Ангелова 
Настаняване: Димка Чакърова 
Интернет: Иван Сираков 
Контролен съдия WRE:  Cihat ACAR, Турция 
Времеизмерване: Димитър Стефанов 
Старши съдия Старт: Кеазим Козарев 
Старши съдия Финал: Стефан Вампоров 
Музикално оформление: DJ Валентин Тенев 
 
... и много други помощници! 

- Sunday, April 28
th

, 2019 
Departure from Targovishte 11:00 sharp 
Return trip: departing from the competition site at 16:30. 
- Monday, April 29

th
, 2019 

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 2019. 
 
 

SPONSORS 
Förderverein «VARIANT 5» (Switzerland) 
Municipality of TARGOVISHTE 
Viktoria 2000 
AGRICO Bulgaria EOOD 
BONERO Sofia  
HOWAG Bulgaria, Targovishtе 
Dr. Christian Fiechter 
 
PARTNERS 
«Bryzos» www.bryzosport.com  - successor of Siven Active 
Sport – company for sewing sports equipment.  
«SportIdent» www.sportident.com – Sports timing system. 
«BitMap» www.bitmap-bulgaria.com – GIS services 
Tour O Swiss – 5 days of orienteering in Switzerland 
Biofresh – Cosmetics with natural sources and roses oil 
 
SPECIAL SUPPORTING PROGRAMS 
In 2019, 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: Marc Lettau 
Mapper: Dian Bonev 
Course setters: Dian Bonev and Veselin Iliev 
General secretary: Petranka Angelova 
Accommodation: Dimka Chakarova 
PR & Website: Ivan Sirakov 
WRE-controller: Cihat ACAR, Turkey 
Time taking: Dimitar Stefanov 
Start area staff: Keazim Kozarev 
Finish area staff: Stefan Vamporov 
Musical entertainment: DJ Valentin Tenev 
 
.... and a big number of supporters of all kinds! 

http://www.bryzosport.com/
http://www.sportident.com/
http://www.bitmap-bulgaria.com/
http://www.tour-o-swiss.ch/
https://biofresh.bg/
http://www.bryzosport.com/
http://www.sportident.com/
http://www.bitmap-bulgaria.com/
http://www.tour-o-swiss.ch/
https://biofresh.bg/


Технически данни за маршрутите 
 

дължина  сборно КТ  дължина сборно КТ  дължина/права сборно КТ  дължина сборно КТ 

length  climb controls  length climb controls  length/straight climb controls  length climb controls 

M10  0,5 5 4 1,0 15 4 0,9 5 0,8 20 4 M10 

M12A 2,5 30 10 2,7 85 9 2,1 25 11 1,9 90 10 M12А 

M12B 2,2 20 10 1,6 20 6 1,7 20 9 1,1 55 7 М12Б

M14  2,9 40 12 3,1 115 10 2,5 25 12 2,1 80 11 M14 

M16  6,0 110 22 6,3 195 14 3,2 45 15 4,0 125 18 M16 

M18  6,8 150 25 8,4 315 16 3,6 65 14 4,8 170 16 M18 

M20  8,1 170 27 8,4 315 16 3,6 65 14 4,8 170 16 M20 

M21B  5,0 60 19 6,4 245 14 3,1 45 12 3,8 140 15 M21Б 

M21E  8,1 170 27 11,7 525 25 3,6 65 14 5,9 190 22 M21E 

M35  6,8 150 25 8,3 375 18 3,2 45 15 4,8 160 19 M35 

M40  6,0 110 22 6,4 245 14 3,1 45 12 3,8 140 15 M40 

M45  6,0 110 22 5,3 205 12 2,9 40 11 3,5 120 13 M45 

M50  5,0 60 19 5,3 205 12 2,9 40 11 3,5 120 13 M50 

M55  4,1 55 17 4,6 155 12 2,8 30 11 3,0 90 13 M55 

M60  3,4 45 13 4,6 155 12 2,8 30 11 3,0 90 13 M60 

M65  3,4 45 13 3,5 110 9 2,4 25 11 2,2 65 10 M65 

M70  2,9 40 12 3,5 110 9 2,4 25 11 2,2 65 10 M70 

M75  2,9 40 12 2,7 85 10 2,4 25 11 2,2 75 13 M75 

W10  0,5 5 4 1,0 15 4 0,9 5 0,8 20 4 Ж10 

W12A 2,5 30 10 2,3 75 9 1,9 20 11 1,8 90 10 Ж12А

W12B 2,2 20 10 1,6 20 6 1,7 20 9 1,1 55 7 Ж 12Б

W14  2,5 30 10 2,7 85 9 2,1 25 11 1,9 90 10 Ж14 

W16  4,1 55 17 4,3 185 11 2,9 40 14 2,8 100 14 Ж16 

W18  5,0 60 19 6,6 195 14 3,6 55 11 3,5 115 17 Ж18 

W20  6,0 110 22 6,6 195 14 3,6 55 11 3,5 115 17 Ж20 

W21B  3,4 45 13 5,3 185 13 2,5 35 12 2,9 80 14 Ж21Б 

W21E  6,8 150 25 8,3 375 18 3,6 55 11 4,8 160 19 Ж21E 

W35  5,0 60 19 5,8 205 13 2,9 40 14 3,3 80 15 Ж35 

W40  4,1 55 17 5,3 185 13 2,5 35 12 2,9 80 14 Ж40 

W45  4,1 55 17 4,8 150 15 2,9 30 11 2,8 75 12 Ж45 

W50  3,4 45 13 4,8 150 15 2,9 30 11 2,8 75 12 Ж50 

W55  3,4 45 13 3,7 115 12 2,3 20 10 2,4 90 13 Ж55 

W60  2,9 40 12 3,7 115 12 2,3 20 10 2,4 90 13 Ж60 

W65  2,9 40 12 2,7 85 10 2,3 20 10 2,2 75 13 Ж65 

W75 2,5 30 10 2,3 75 9 2,1 25 11 2,2 75 13 Ж75

Open short  2,5 30 10 2,3 75 9 1,9 20 11 1,8 90 10 Open Къс

Open middle  4,1 55 17 4,3 185 11 2,5 25 12 2,8 100 14 Open Среден

Open long  6,8 150 25 5,8 205 13 3,2 45 15 3,3 80 15 Open Дълъг

27 April 2019

Map "Mladost hut"                          

1:15000 & 1:10000 / 5м  (03.2019)

Карта "Хижа Младост"                  

1:15000  и 1:10000 / 5м (03.2019)

ДЪЛГА / WRE LONG DISTANCE

Карта "Кралево"  1:5000 / 2,5m 

(03.2019)

Карта "Заветно"   1:10000 / 5м 

(02.2019)

Map "Kralevo"      1:5000 / 2,5m 

(03.2019)

Map "Zavetno"   1:10000 / 5m 

(02.2019)

Карта "Ловец" 1:7500 / 5м (01.2019)

Map "Lovets" 1:7500 / 5m (01.2019)
ГРУПА CLASS 

МАСОВ СТАРТ / MASS START MIDDLE СПРИНТ / SPRINT DISTANCE СРЕДНА / MIDDLE DISTANCE 

26 April 2019 28 April 2019 29 April 2019

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


